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ABSTRAK 

 

Aktivitas diplomasi publik yang dilakukan oleh pemerintah Jepang melalui The 

Japan Foundation memiliki dampak terhadap perjanjian kerjasama antara Jepang dan 

Indonesia tahun 2015 dalam “Joint Statement Strategic Partnership: Towards Further 

Strengthening of the Strategic Partnership Underpinned by Sea and Democracy”, hal ini 

juga meningkatkan pertukaran warga negara antar Jepang dan Indonesia serta 

menumbuhkan ketertarikan lebih terhadap budaya dan studi Jepang di Indonesia. Tujuan 

penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana strategi Jepang melakukan diplomasi 

publik melalui The Japan Foundation tahun 2014-2018 yang berfokus pada proses 

membangun relasi, memahami kepentingan budaya, menyampaikan sudut pandang pada 

pihak lain, dibawah Joint Statement: Strategic Partnership tahun 2015. Disimpulkan 

bahwa diplomasi publik yang dilakukan oleh The Japan Foundation menggunakan 3 

strategi yang sesuai dengan konsep diplomasi public oleh Mark Leonard, namun The Japan 

Foundation berfokus pada membangun hubungan jangka panjang melalui pertukaran 

budaya, pelatihan bahasa, seminar, festival dan lain sebagainya sehingga mencapai tiga 

tujuan yang sesuai dengan konsep. 

 

Kata Kunci: Diplomasi Publik, Jepang, Budaya,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Public diplomacy activities carried out by the Japanese government through the Japan 

Foundation have an impact on the 2015 cooperation agreement between Japan and 

Indonesia in the "Joint Statement Strategic Partnership: Further Strengthening Towards 

of the Strategic Partnership Under Sea and Democracy", this also increases citizen 

exchanges countries between Japan and Indonesia and foster more interest in Japanese 

culture and studies in Indonesia. The purpose of this study was to find out how Japan's 

strategy of conducting public diplomacy through The Japan Foundation in 2014-2018 

focused on the process of building relationships, understanding cultural interests, 

conveying viewpoints to other parties, under the 2015 Joint Statement: Strategic 

Partnership. It was concluded that diplomacy The public conducted by The Japan 

Foundation uses 3 strategies that are in line with the concept of public diplomacy by Mark 

Leonard, but The Japan Foundation focuses on building long-term relationships through 

cultural exchanges, language training, seminars, festivals and so on so as to achieve the 

three objectives that are consistent with concept. 

 

Keywords: Public Diplomacy, Japan, Culture, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada abad 21, setiap negara berlomba-lomba untuk memperluas koneksi kerjasama 

dengan negara lain maupun pengaruhnya di lingkungan internasional. Instrumen seperti 

budaya, politik, nilai-nilai dan, kebijakan luar negeri non-militan dapat digunakan oleh 

negara untuk menarik perhatian publik negara asing, guna mencapai kepentingan nasional 

negaranya.1  Setiap negara pada saat ini, cenderung mempromosikan budaya dan bahasanya 

di luar negeri, untuk mencapai kepentingannya di negara lain. Bentuk diplomasi ini menjadi 

sarana yang sangat efektif bagi suatu negara untuk meningkatkan atau mempertahankan 

posisinya dalam sistem internasional.2 

Dalam hal ini, Jepang merupakan salah satu negara yang terus meningkatkan dan 

menyebarkan kebudayaan nya melalui berbagai bentuk kegiatan serta menjadi sarana yang 

efektif untuk mempertahankan posisinya. Setelah dikalahkan dalam Perang Dunia II, Jepang 

tidak berfokus pada ambisi militer, melainkan memprioritaskan pertumbuhan ekonomi serta 

merubah arah kebijakannya beralih menjadi non-militer (fokus pada rehabilitasi) sebagai 

usaha membangun kembali negara. Tidak hanya dihadapkan pada tantangan pemulihan 

ekonomi domestik, namun dihadapkan dengan terciptanya sikap anti-Jepang di regional Asia, 

terutama Asia Timur dan Asia Tenggara seperti Indonesia yang memiliki trauma dengan 

militerisme Jepang masa lampau. Namun, pendekatan Jepang dengan negara-negara seperti 

Indonesia tidak dapat secara mudah diterima oleh masyarakatnya, sehingga Jepang 

menggunakan aspek budaya sebagai sarana diplomasinya untuk memulihkan citra negaranya 

                                                           
1 Joseph Nye. 2004. Soft Power. The Means to Success in World Politics. Public Affairs: New York. Hal: 8 
2 Ekaterina Goncharova. 2018. Cultural Diplomacy of Japan. Tallinn University of Technology: Estonia. Hal:5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dari negara agresor ke negara yang cinta damai, dan juga meningkatkan pemahaman 

masyarakat mengenai Jepang. 

Bagi Jepang diplomasi publik dibawah Perdana Menteri Abe tahun 2012, mengenai 

membangun sebuah kemitraan, menemukan kesamaan, dan menunjukkan mengapa Jepang 

adalah negara yang hebat. Pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe telah mengalokasikan 

lebih dari US $ 500 juta untuk diplomasi publik.3 Berdasarkan Kementerian Luar Negeri 

Jepang (MOFA) tahun 2017, Aktivitas diplomasi publik ini dilaksanakan untuk melakukan 

lima fungsi dalam penjelasannya di Diplomatic Blue Book ditahun yang sama , yakni 

Pertama, membantu penyebaran internasional situasi dan kebijakan diplomatik di Jepang. 

Kedua, untuk menginformasikan domestik Jepang situasi dan kebijakannya kepada publik 

asing. Ketiga, implementasi internasional perjanjian untuk mempromosikan pertukaran 

budaya. Keempat, mempromosikan kerja sama antar Jepang dan organisasi budaya 

internasional. Kelima, membantu menghadirkan budaya Jepang di luar negeri dan 

mempromosikan pertukaran budaya dengan negara asing. Diplomasi publik Jepang 

diselenggarakan oleh lembaga seperti salah satunya adalah The Japan Foundation. 

Menurut MOFA Jepang, The Japan Foundation melaksanakan berbagai proyek 

untuk menciptakan citra positif Jepang di negara-negara asing, meningkatkan nilai nilai 

merek di seluruh Jepang serta memberi pemahaman yang mendalam mengenai  Jepang, lalu 

menumbuhkan individu maupun kelompok yang pro-Jepang untuk masa depan.4 Selanjutnya, 

dalam analisis Otmazgin, kebijakan budaya Jepang dan diplomasi budaya telah berubah 

secara dramatis selama seratus tahun terakhir, mulai dari memperkenalkan dan memaksakan 

budaya Jepang secara aktif selama periode pembangunan kekaisaran, hingga pada dasarnya 

                                                           
3 Japan Times, 2015. “Japan's public diplomacy is expensive and errant”. Diakses di 
 https://www.japantimes.co.jp/opinion/2015/02/14/commentary/japans-public-diplomacy-expensive-
errant/#.XOABFhQzbIU pada 9 Maret 2019 
4 Diplomatic Blue Book, 2017. “Chapter 3: Japan's Foreign Policy to Promote National and Worldwide 
Interests”.  Diakses di https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2017/html/chapter3/c030402.html 
pada 10 Mei 2019 
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https://www.japantimes.co.jp/opinion/2015/02/14/commentary/japans-public-diplomacy-expensive-errant/#.XOABFhQzbIU
https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2017/html/chapter3/c030402.html


menghindari promosi budaya Jepang di Asia sebagian besar dalam periode pascaperang, dan 

baru-baru ini, untuk mendukung dan mendorong ekspor Jepang.5 Dan hal ini juga diucapkan 

oleh Direktur pertukaran budaya Seiichi Kondo, bahwa citra Jepang yang lebih baik akan 

mengarah pada pertukaran pribadi dan komoditas yang aktif. 

Selain itu, Indonesia sebagai negara dengan jumlah pembelajar Bahasa Jepang 

nomor dua di dunia dan pertama di Asia Tenggara, namun informasi yang beredar dirasa 

Jepang kurang memadai. Sehingga bagi orang yang sama sekali tidak menguasai dan 

mengerti bahasa Jepang sekan memiliki ruang gerak yang terbatas dan hanya sedikit orang 

Jepang yang bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Bahkan dengan kondisi yang seperti 

itu, dukungan dari pemerintah lokal masih belum memadai. Oleh sebab itu, untuk memenuhi 

kehidupan di Jepang dengan nyaman dan pemerian informasi yang mudah,terdapat lembaga-

lembaga pembantu pemerintah untuk menangani hal tersebut.  

Ini juga berhubungan dengan rendahnya tingkat kelahiran di Jepang menyebabkan 

Jepang sangat membutuhkan uluran tangan dari negara asing, serta jumlah orang asing 

dengan tujuan untuk berwisata, bekerja, ataupun belajar kian hari kian meningkat. Tujuan 

diplomasi publik yang dahulu untuk memperbaiki citra buruk Jepang di Indonesia, saat ini 

berganti menjadi bagaimana Jepang dapat mempromosikan negaranya sebagai negara yang 

tepat untuk mengembangkan karir dan adnaya kesempatan kehidupan yang lebih baik di 

Jepang mengingat Jepang sangat membutuhkan angkatan kerja. Dengan MOFA dan Japan 

Foundation meningkatkan penyebaran dan memberikan fasilitas bagi publik untuk 

mempelajari bahasa Jepang, maka perusahaan-perusahaan Jepang juga secara tidak langsung 

telah memperluas operasi mereka di luar negeri bersamaan dengan globalisasi struktur 

ekonomi Jepang, dan budaya pop Jepang yang berlaku di seluruh dunia. Promosi lebih lanjut 

                                                           
5 Otmazgin Nissim Kadosh, 2008, “Contesting soft power Japanese popular culture in East and Southeast Asia: 
International Relations of the Asia – Pacific” Hal: 13-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dari bahasa Jepang di luar negeri mengarah pada penciptaan lingkungan internasional yang 

menguntungkan bagi orang-orang dan perusahaan Jepang.6 

.Menurut Oxford Bussiness Group, terdapat indikasi bahwa, pemerintah Jepang 

juga mengharapkan dengan adanya pemahaman yang mendalam mengenai Jepang akan 

berdampak pada peningkatan prospek pertumbuhan ekonomi Jepang di Indonesia, mengingat 

konsumen domestik Indonesia yang luas yakni sebesar 264 juta jiwa.7 Sehingga penting 

untuk mempertahankan Hubungan bilateral kedua Negara yang telah diperkuat secara selama 

bertahun-tahun sejak 1958, Kedua negara juga secara aktif terlibat dalam berbagai kerjasama 

di forum regional dan internasional dan terus bekerja sama dalam memperkuat perdamaian 

dan stabilitas di kawasan ini.8   

Salah satu kesepakatan kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara ialah 

menandatangani sebuah startegic partnership. Pada tahun 2015, Shinzo Abe bersama dengan 

presiden Joko Widodo, kembali menandatangani sebuah Joint Statement - Towards Further 

Strengthening of the Strategic Partnership Underpinned by Sea and Democracy di Tokyo, 

Jepang. Dimana, Joint Statement tersebut merupakan komitment kedua pemimpin negara 

yang hampir serupa di tahun kepmimpinan SBY.9 Namun, terdapat perubahan sektor Budaya 

pada Joint statement tahun 2015 dan disempurnakan tahun 2017, membahas sektor 

pertukaran orang dan budaya yang di tahun 2015 berisi cukup banyak kesepakatan dalam 

bidang people-to-people exchange, kemudahan visa (relaxed visa), dan pentingnya untuk 

memperluas pertukaran budaya, edukasi dan ahli. 

                                                           
6 Ministry of Foreign Affairs (MOFA) Japan, 2018. Diplomatic Blue Book, Chapter 3: Promotion of Japanese 
Language Education. Diakses di 
https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2018/html/chapter3/c030402.html pada 19 Mei 2019. 
7 Oxford Bussiness Group, 2014.“Indonesia's trade ties with Japan have expanded in recent years”, Diakses di  
 https://oxfordbusinessgroup.com/analysis/indonesias-trade-ties-japan-have-expanded-recent-years pada 13 
Maret 2019 
8 Ibid., 
9 Ministry of Foreign Affairs Japan (MOFA). 2015. “Japan – Indonesia Joint Statement: 
Towards Further Strengthening of the Strategic Partnership Underpinned by Sea and Democracy”. Diakses di 
https://www.mofa.go.jp/files/000072695.pdf pada 14 Maret 2019 
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Pada joint statement tahun 2015 tersebut juga membahas sebuah projek pertukaran 

budaya yang ditujukan khusus bagi kawasan Asia Tenggara yakni “WA Project: Toward 

Interactive Asia” yang dimplementasikan tahun 2013 pada ASEAN-Japan Commemorative 

Summit di Tokyo.10 Didalam “WA Project: Toward Interactive Asia” . 

Dalam melaksanakan projek-projek tersebut, The Japan Foundation menginisiasi 

suatu projek bernama “WA Project: Toward Interactive Asia” yang berisikan program 

Nihongo Partners sampai tahun 2020, tahun 2020 juga menjadi sebuah momentum bagi 

Jepang dengan adanya Olimpiada Tokyo untuk menarik para wisatawan sekaligus tenaga keja 

migran untuk bekerja di Jepang. Seperti yang diketahui bahwa, usia produktif di Jepang 

untuk melakukan sebuah  pekerjaan sangat menurun, dan angka usia manula semakin tinggi. 

The Japan Foundation tidak hanya menyebarluaskan bagaimana budaya Jepang 

dikenali dan dilakukan, melainkan juga menyelipkan beberapa isu seperti isu ketenagakerjaan 

dan human development di berbagai acara yang digelar. Seperti memberikan informasi 

melalui kegiatan-kegiatan yang digelar The Japan Foundation, bahwa Jepang merupakan 

negara yang tepat untuk mencari pekerjaan, dengan presentase lowongan sebesar 160 

lowongan untuk setiap 100 pekerja yang merupakan titik tertinggi selama 44 tahun dan 

Perdana Menteri Abe, juga menargetkan 300.000 pekerja migran di Jepang dalam kurun 

waktu 5 tahun terhitung tahun 2019.11  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, maka rumusan masalah yang dibahas 

oleh penulis dalam penelitian ini ialah “Bagaimana Jepang melaksanakan Diplomasi Publik 

melalui The Japan Foundation di Indonesia tahun 2014-2018?” 

                                                           
10 MOFA, Implementation Plan of the Vision Statement on ASEAN-Japan Friendship and Cooperation: Shared 
Vision, Shared Identity, Shared Future. 2013. 
11 BBC Indonesia, 2018, “Populasi penduduk semakin tua, Jepang darurat tenaga kerja” 
Diakses di https://www.bbc.com/indonesia/vert-cap-46650491 pada 9 Mei 2019 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai 

dari penulis ini adalah untuk mengetahui bagaimana Jepang melakukan diplomasi publik 

melalui The Japan Foundation tahun 2014-2018 yang berfokus pada proses membangun 

relasi, memahami kepentingan budaya, menyampaikan sudut pandang pada pihak lain, 

dibawah Joint Statement: Strategic Partnership tahun 2015, mengkoreksi serta meluruskan 

kesalahpahaman dalam suatu hubungan dan secara tidak langsung membangun rasa 

kepercayaan pihak Indonesia untuk dapat melihat isu yang sama. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Sebagai bahan informasi atau masukan dalam membahas mengenai 

bagaimana Diplomasi Publik Jepang melalui The Japan Foundation di Indonesia 

tahun 2014-2018 

2 Bagi Akademisi 

Sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dan menjadi input guna 

menambah wawasan dan pengetahuan untuk acuan penelitian berikutnya. Serta 

memperkaya pengetahuan penelitian mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

dalam penggunaan Diplomasi Publik Jepang melalui The Japan Foundation di 

Indonesia tahun 2014-2018 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan literatur 

khususnya terkait penggunaan Diplomasi Publik Jepang melalui The Japan 

Foundation di Indonesia tahun 2014-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II dalam skripsi ini akan berisi mengenai studi terdahulu yang dapat 

membantu penulis dalam menambah wawasan mengenai studi kasus maupun 

pengunaan konsep. Selain hal yang telah disebutkan, bab ini akan berisikan kerangka 

konseptual yang dipakai dalam penelitian ini. Kemudian setelah penjelasan kerangka 

konseptual, juga berisikan operasionalisasi konsep yang menjelaskan sebuah studi kasus 

dengan kacamata teori maupun konsep yang diambil. Berbagai analisis pemikiran yang 

ada dalam penelitian ini dilakukan dengan alur yang digambarkan pada alur pemikiran 

dan diakhiri dengan argumen utama dalam penelitian ini. 

2.1. Studi Terdahulu 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua studi terdahulu yang berjudul 

‘The Japan Foundation in China: An Agent Of Japan’s Soft Power’ yang ditulis oleh 

Utpal Vyas dan Duong Thi Thu yang berjudul ‘Japan’s Public Diplomacy as an 

Effective Tool in Enhancing its Soft Power in Vietnam - A Case-study of the Ship for 

Southeast Asian Youth Exchange Program’.  

Dalam jurnalnya Vyas menganalisis kegiatan di China dari Japan Foundation, 

sebuah lembaga budaya yang diawasi oleh Kementerian Luar Negeri Jepang dengan 

menggunakan konsep soft power menurut Joseph Nye. Menurut Vyas, tidak mudah 

untuk memisahkan pengertian dan makna dari soft power dan hard power, namun 

contoh yang paling tepat digambarkan dari hard power adalah aksi militer, sementara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



contoh yang jelas tentang soft power mungkin adalah daya tarik ekspor budaya suatu 

negara, seperti film-film Hollywood atau kartun anime Jepang.1 Soft Power suatu 

negara tergantung pada identitas seperti yang dirasakan oleh orang-orang di negara lain. 

Sebab, Identitas suatu negara dibangun oleh budaya, keyakinan, kebiasaan, norma dan 

ideologi masyarakat, dan daya tarik serta ide-ide di negara lain. 

 Vyas menjelaskan bahwa dalam melancarkan soft power suatu negara tidak 

hanya dilakukan oleh pemerintah dengan pemerintah saja, namun banyak aktor yang 

dapat melakukannya seperti Non-Government Organization (NGOs), bahkan individu 

sekalipun sebab dapat mencakup jangkauan aktifitas yang lebih luas.2 Dalam jurnal ini, 

Jepang, menggunakan The Japan Foundation sebagai organisasi yang tidak sepenuhnya 

independen dalam membawa kebijakan Kementerian Luar Negeri Jepang (MOFA) 

mengembangkan citra Jepang, meningkatkan pengertian mengenai Jepang, 

meningkatkan pengertian internasional, mempererat hubungan antar negara dan 

hubungan Jepang dengan negara lain melalui pertukaran orang, budaya serta ide dan 

informasi mereka.3 

 Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa, yang mengisi posisi-posisi di The Japan 

Foundation bukan berasal dari kalangan politisi, namun orang-orang yang memiliki 

kemampuan untuk mengubah pendapat suatu public negara lain pada tingkat intelektual, 

                                                             
1 Utpal Vyas, 2008. “The Japan Foundation in China: An Agent of Japan’s Soft Power”, Japan: Kobe 
Univeristy. Hal: 2 
2 Ibid., Hal: 4-9 
3 Ibid., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sehingga dalam jurnal ini terdapat indikasi The Japan Foundation ingin mengubah 

pendapat tentang Jepang di negara lain melalui pertukaran yang mereka lakukan.4 

 Dalam menggunakan anggarannya, The Japan Foundation memiliki perbedaan 

aktifitas di setiap kawasannya seperti Asia Timur akan lebih banyak pembiayaan 

digunakan untuk kegiatan pengajaran bahasa Jepang sementara di Amerika Serikat dan 

Eropa cenderung digunakan untuk kegiatan pameran seni.5 Di Cina sendiri, hubungan 

antara Cina dan Jepang banyak mengalami hambatan, salah satunya ialah kekhawatiran 

oleh China mengenai infiltrasi budaya Jepang, mengingat dahulu selama pendudukan 

Jepang di China, budaya Jepang telah secara paksa diperkenalkan ke China.6 Hal ini 

menjadi hambatan bagi Jepang dalam melancarkan soft power – nya di Cina sebab 

dibatasi oleh keinginan pihak China untuk mempromosikan pertukaran budaya daripada 

Jepang. Namun, banyak warga negara Cina yang tertarik oleh budaya, Bahasa sampai 

acara budaya internasioanl Jepang, sehingga The Japan Foundation dapat membuka 

peluang untuk melancarkan soft power – nya.7   

 The Japan Foundation juga memiliki serangkaian program yang diharapkan akan 

meningkatkan citra positif dan penyebaran budayanya, seperti Program kegiatan 

pendidikan yang menargetkan higher education, Primary and secondary education, dan 

orang dewasa. Program ini dirancang untuk mengirimkan informasi satu arah, dan 

mendemonstrasikan penekanan agen negara pada pelaksanaan program yang akan 

menguntungkan negara Jepang dan tujuan kebijakan luar negerinya, dan mencoba untuk 

                                                             
4 Ibid., hal: 10-13 
5 Ibid.,  
6 Ibid., 
7 Ibid., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



memungkinkan orang-orang China untuk memahami masyarakat dan budaya Jepang 

lebih baik , daripada mencoba meningkatkan saling pengertian warga negara Cina.8 

Tidak hanya dalam bidang pendidikan saja, The Japan Foundation juga kerap 

menyebarkan budaya dan nilai-nilai Jepang melalui, film, acara televisi, pameran, 

seminar dan konferensi. 

 Selain studi terdahulu yang penulis pilih setelah Utpal Vyas ialah studi terdahulu 

oleh Duong Thi Thu yang berjudul ‘Japan’s Public Diplomacy as an Effective Tool in 

Enhancing its Soft Power in Vietnam - A Case-study of the Ship for Southeast Asian 

Youth Exchange Program’. Dalam jurnalnya, Thi Thu menganalisis diplomasi publik 

yang dilakukan Jepang di Vietnam melalui program pertukaran pelajar (exchange 

programme). 

 Dalam analisisnya, Thi Thu melihat bahwa Jepang memperluas kekuatan 

lunaknya (soft power) karena pembatasan konstitusional (sebagaimana dinyatakan 

dalam Pasal 9 dalam konstitusi Jepang yang melarang Jepang berperang), Jepang tidak 

memiliki pilihan lain selain beralih ke perluasan kekuatan lunaknya. Jepang membatasai 

kekuatan keras (hard power) sehingga kekuatan lunak memainkan peran penting dalam 

kekuatan nasional Jepang.9 Keterbatasan yang dialami oleh soft power  Jepang adalah 

bahwa negara itu masih tidak dipercaya oleh banyak negara Asia Timur dan terlibat 

dalam perselisihan wilayah dan sumber daya dengan Cina dan Korea Selatan masing-

masing atas pulau Senkaku (Diaoyu dalam bahasa China) dan Takeshima (Tok-do 

                                                             
8 Ibid., Hal: 22 
9 Duong Thi Thu. 2013. “Japan’s Public Diplomacy as an Effective Tool in Enhancing its Soft Power in 
Vietnam - A Case-study of the Ship for Southeast Asian Youth Exchange Program”. New Zealand: Victoria 
University of Wellington. Hal: 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dalam bahasa Korea). Oleh karena itu, sementara faktor-faktor seperti pendirian institusi 

universal atau mempopulerkan bahasa Jepang kepada dunia membutuhkan waktu atau 

tampaknya sulit, ada kebutuhan mendesak bagi Jepang untuk menyelesaikan masalah 

sejarah dengan negara-negara tetangganya; jika tidak, Jepang tidak dapat menggunakan 

soft power nya secara efisien di negara-negara ini.10  

 Jepang menyadari bahwa kekayaan budaya yang dimiliki negaranya terdapat 

dayatarik yang begitu kuat di seluruh dunia, budaya tradisional yang mencakup daya 

tarik besar tidak hanya bagi orang Jepang tetapi juga orang-orang di seluruh dunia 

adalah Haiku, bentuk pendek dan khusus dari puisi Jepang sampai budaya kontemporer 

Jepang atau pop dalam berbagai bentuk seperti film populer, program televisi, manga, 

musik atau video game. Pemerintah Jepang juga mengakui bahwa budaya adalah bidang 

penting dalam diplomasi Jepang, dan perannya telah menjadi semakin penting dalam 

beberapa tahun terakhir. Selain mengekspor produk budaya, Jepang telah 

menyelenggarakan berbagai kegiatan budaya untuk mempromosikan budaya dan nilai-

nilainya. Misalnya, dengan pendirian dan pengembangan Japan Foundation di seluruh 

dunia, Jepang bertujuan untuk memberikan pelatihan bahasa Jepang, pertunjukan seni, 

dan studi Jepang kepada orang-orang di seluruh dunia. Selain itu, berbagai kegiatan dan 

acara diadakan di seluruh dunia untuk merayakan dan mengikuti budaya pop Jepang 

seperti cosplay, kerajinan kertas origami, hal ini merupakan branding yang dibentuk 

Jepang dengan nama Cool Japan, konsep tentang daya tarik budaya pop Jepang telah 

menjadi "national branding” yang unik. 

                                                             
10 Ibid., Hal: 22-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Budaya berfungsi sebagai faktor penting dalam diplomasi publik Jepang. 

Pertukaran budaya, yang didefinisikan oleh Kazuo Ogoura sebagai kegiatan budaya 

yang dilakukan bukan sebagai sarana politik untuk meningkatkan citra bangsa 

melainkan sebagai tujuan saling inspirasi melalui pertukaran internasional. Perdana 

Menteri Jepang, Shinzo Abe, menggambarkan politik dan ekonomi sebagai dua "roda" 

untuk mempercepat hubungan bilateral, dan budaya sebagai ikatan. Karena itu, orang 

harus belajar tentang budaya orang lain. Seperti hubungan masyarakat luar negeri, 

pertukaran budaya dapat menjadi alat yang efisien untuk menciptakan pemahaman yang 

akurat dan pandangan positif dari pemerintah asing dan warga negara asing tentang 

Jepang.11  

Selain pertukaran budaya Jepang melalui J-Pop atau budaya tradisionalnya, 

Jepang berusaha untuk menginternasionalsiasi bahasanya dalam bentuk pendidikan 

bahasa Jepang, elalui Japan Foundation, Jepang mengirimkan spesialis pendidikan 

bahasa Jepang di luar negeri, melatih instruktur dan siswa Jepang di luar negeri, 

menyumbangkan dan mengembangkan materi pendidikan bahasa Jepang dan 

mengadakan kontes pidato bahasa Jepang di perusahaan diplomatik luar negeri. Studi 

Jepang dan pertukaran intelektual adalah bentuk lain dari pertukaran budaya Jepang.12 

Para pemimpin Jepang juga telah mengakui pentingnya pertukaran orang-ke-

orang dalam memperkuat hubungan antara Jepang dan negara-negara lain. Seperti 

contoh, ketika pidato di Singapura, perhentian terakhir dari kunjungannya ke negara-

negara ASEAN pada tahun 2002, Perdana Menteri Jepang saat itu Junichiro Koizumi, 

                                                             
11 Ibid., hal: 30 
12 Ibid., Hal: 30-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



menekankan bahwa “Kerja sama bekerja sama dengan yang lain untuk mencapai lebih 

banyak Kerja sama ini membutuhkan pertukaran ide, pendapat, dan orang-orang ”. 

Sebagai hasilnya, pemerintah Jepang telah mempromosikan pertukaran orang-ke-orang 

dalam berbagai bentuk yang meliputi program pertukaran pelajar, pertukaran pemuda 

dan pertukaran olahraga.13  

Pemerintah Jepang mempromosikan "Rencana untuk menerima 300.000 siswa 

internasional", bertujuan untuk menggandakan jumlah siswa internasional saat ini pada 

tahun 2020. Pertukaran pemuda adalah bentuk lain pertukaran orang-ke-orang yang 

dilakukan oleh Jepang sebagai alat diplomasi publik. Pemuda biasanya dianggap 

sebagai masa depan suatu negara; oleh karena itu, mereka harus diperhatikan dalam 

setiap kebijakan pemerintah termasuk diplomasi publik.  

Para pemuda yang berpartisipasi dalam program pertukaran dapat menjadi 

jembatan persahabatan antara negara tuan rumah dan negara asal mereka. Oleh karena 

itu, dengan tujuan mempengaruhi kaum muda di negara lain untuk mengembangkan 

pandangan positif tentang Jepang, Jepang telah memulai berbagai program pertukaran 

pemuda. Salah satu contoh program tersebut adalah Japan and Teaching Program (JET) 

dan Global Youth Exchange Program (GYE).14 Program ini diselenggarakan bersama 

oleh Kementerian Jepang dan pemerintah daerah. Orang-orang muda di seluruh dunia 

diundang untuk mengajar bahasa, olahraga, dll di sekolah menengah pertama dan atas di 

Jepang atau untuk bekerja di pemerintah daerah untuk mendorong pertukaran 

internasional di masyarakat setempat. 

                                                             
13 Ibid.,  
14 Ibid., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perbedaan antara studi terdahulu penulis yang berjudul ”The Japan Foundation 

in China: An Agent Of Japan’s Soft Power” yang ditulis oleh Utpal Vyas tahun 2008 

dengan skripsi penulis terletak pada konsentrasi negaranya, dimana Vyas mengangkat 

The Japan Foundation di Cina dalam melancarkan soft power nya beserta kegiatan yang 

dirasa akan mampu menunjang keberhasilan soft power Jepang dengan menggunakan 

alat analisa konsep soft power oleh Joseph Nye tahun 2004. Penelitian penulis, 

mengangkat The Japan Foundation di Indonesia dengan program yang lebih spesifik 

yakni program Nihongo Partners dengan rentang tahun 2014 – 2018, serta berusaha 

menjelaskan bagaimana bentuk diplomasi publik yang dilakukan Jepang di Indonesia 

dalam yakni program Nihongo Partners, menggunakan teori Diplomasi Publik oleh 

Joseph Nye tahun 2008.  

Perbedaan selanjutnya antara Duong Thi Thu yang berjudul “Japan’s Public 

Diplomacy as an Effective Tool in Enhancing its Soft Power in Vietnam - A Case-study 

of the Ship for Southeast Asian Youth Exchange Program” dengan penelitian penulis 

ialah terletak pada kawasan dan program diplomasi Publik yang dijalankan, dimana 

penulis meneliti diplomasi publik Jepang di Indonesia dengan program Nihongo Partner 

tahun 2014 – 2018, sedangkan Thi Thu meneliti exchange programme Global Youth 

Exchange Program (GYE) dan Japan and Teaching Program (JET) dengan 

menggunakan teori yang sama yakni diplomasi public, Joseph NYE tahun 2008. 

2.2. Kerangka konseptual 

2.2.2. Diplomasi Publik 

 Diplomasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh sebuah negara untuk 

menjalin hubungan dan menghindari potensi konflik dengan negara lain. Pada saat ini, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



diplomasi semakin berkembang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan internasional. 

Dahulu, diplomasi dilakukan menggunakan cara hard power dalam menjalankannya, 

namun pada saat ini lebih mengarah pada soft power. 

Diplomasi publik merupakan salah satu instrumen yang biasa digunakan sebuah 

negara untuk menggerakan sumber daya yang ada untuk berkomunikasi dan 

menarikperhatian masyarakat negara lain, tidak hanya pemerintahan saja.15 Diplomasi 

Publik memiliki tiga faktor utama yakni budaya (tempat yang menarik perhatian 

publik), nilai politik (nilai yang dibawa, baik dilingkungan rumah ataupun luar negeri), 

dan kebijakan luar negeri (ketika memiliki otoritas yang sah dan bermoral).16 

 Diplomasi tradisional dan diplomasi publik memiliki perbedaan dimana 

diplomasi publik melibatkan sekelompok orang yang jauh lebih luas di kedua sisi, serta 

minat yang lebih luas yang melampaui kepentingan pemerintah.17 Diplomasi publik 

bukan merupakan kegiatan kampnye hubungan masyarakat (public relations), 

melainkan penyampaian informasi serta menjual citra yang positif adalah bagian dari 

diplomasi publik yang nantinya akan membangun hubungan jangka panjang yang 

menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi kebijakan pemerintah.18 

Mempromosikan citra positif suatu negara bukan hal yang baru, namun kondisi 

untuk memproyeksikan soft power mengalami perubahan dalam beberapa tahun 

terakhir. Citra atau reputasi menjadi hal yang penting pada saat ini dari pada dimasa 

lampau, saat ini pemerintah bersaing untuk mendapatkan kredibilitas tidak hanya antar 

                                                             
15 Ibid.,  
16 Ibid., Hal: 96 
17 Leonard Mark, Catherine Stead & Conrad Smewing, 2002. “Public Diplomacy”, London: The Foreign 
Policy., Hal: 7-12 
18 Ibid.,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pemerintah saja namun juga dengan sejumlah media berita, perusahaan, NGO, 

organisasi antar pemerintah dan jaringan komunitas.  

Diplomasi publik menurut Mark Leonard Diplomasi Publik ialah tentang 

membangun sebuah hubungan dengan negara lain dimana hubungan tersebut dibangun 

melalui pemahaman terkait apa yang dibutuhkan oleh negara lain, pemahaman terhadap 

masyarakat dan budayanya, mengkomunikasikan cara pandang yang dimiliki ngara 

tersebut terhadap negara  lain, memperbaiki kesalahpahaman dan menemukan 

kepentingan bersama.19 Diplomasi publik juga merupakan proses komunikasi antar 

negara yang kemudian berfokus pada proses membangun relasi, memahami kepentingan 

budaya, masyarakat dan negara lain, menyampaikan sudut pandang pada pihak lain, 

mengkoreksi serta meluruskan kesalahpahaman dalam suatu hubungan dan juga 

membangun upaya dengan pihak lain untuk dapat saling bekerjasama.20 

  

 

Gambar 2.1 The Circle of Public Diplomacy 

(Sumber: Leonard Mark, Catherine Stead & Conrad Smewing, 2002, Public Diplomacy) 

 

Dalam bukunya, Mark Leonard menjelaskan bahwa terdapat sebuah hubungan 

antara image dan issue didalam diplomasi publik. Tiap negara memiliki permasalahan 

dan isu yang berbeda-beda dan pada umumnya akan mempengaruhi hubungan suatu 

                                                             
19 Ibid., 
20 Ibid., 
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negara dengan dunia internasional.21 Namun, isu yang dimiliki oleh sebuah negara akan 

membentuk sebuah citra atau image melalui aktivitas diplomasi publik. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa diplomasi publik digunakan untuk mempengaruhi persepi atau opini 

publik dan berfungsi sebagai alat untuk membentuk citra atas sebuah issue. 

Mark Leonard juga menjelaskan didalam Foreign Policy tahun 2002,22 bahwa 

terdapat empat tujuan sebuah negara melakukan diplomasi publik, yakni: 

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat pada negara tertentu (termasuk 

didalamnya menambah wawasan akan negara tertentu atau merubah 

pemikiran atau pandangan terhadap negara tertentu). 

2. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap negara tertentu (membangun 

citra positif serta menggiring pihak lain untuk melihat suatu isu dari sudut 

pandang yang sama). 

3. Secara langsung melibatkan masyarakat untuk berinteraksi dengan negara 

lain dalam hal ini dalam bidang pendidikan, pariwisata atau budaya dari 

negara tersebut yang dapat di pahami sehingga dapat tercipta relasi yang 

kuat. 

4. Mempengaruhi masyarakat maupun individu serta meningkatkan dukungan 

masyarakat terhadap posisi suatu negara 

Dalam mencapai tujuan tersebut terdapat tiga dimensi diplomasi publik agar 

pesan dapat tersampaikan, dimana dimensi ini merupakan strategi diplomasi publik 

dalam menyampaikan sebuah pesan tertentu, dimensi ini ialah: 

                                                             
21 Ibid.,  
22 Ibid., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. News Management 

Manajemen komunikasi mengenai isu-isu sehari-hari yang mencerminkan 

semakin meningkatnya kebutuhan untuk menyelaraskan komunikasi diplomasi 

tradisional. Dalam dimensi ini, diplomasi publik berusaha untuk mendukung 

kegiatan diplomasi tradisional dengan mengatasi non-governmental audiences, 

baik massa maupun elite. Dalam dimensi ini terdapat lima audiences utama 

dalam penyebaran berta yakni wartawan yang mengajukan sebuah pertanyaan, 

penonton yang berasal dari penduduk lokal, penduduk asing yang tertarik akan 

isu terakit, enemy, dan para pasukan.23 Dalam penyebaran foreign audience, 

kedutaan besar suatu negara diharuskan untuk merencanakan sebuah strategi 

diplomasi publik untuk menyebarkan isu negara dengan komunikasi yang baik.24 

Skala waktu dimensi ini dilaksanakan harian serta bersifat fleksibel, reaktif, dan 

teritegrasi dengan pemerintah.25 

2. Strategic Communications 

Dimensi kedua merupakan sebuah strategi dimana negara dalam kegiatannya 

harus dapat mempromosikan negaranya.26 Diplomasi publik daat digunakan 

pemerintah untuk mempromosikan citra negaranya melalui publik atau sasaran 

yang berada diluar kendali pemerintah dengan cara mengkampanyekan atau 

mempromosikan negaranya.27 Skala waktu yang dibutuhkan oleh dimensi ini 

                                                             
23 Ibid.,  
24 Ibid., 
25 Ibid., 
26 Ibid., 
27 Ibid., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



membutuhkan perencanaan dalam hitungan minggu atau bulanan serta bersifat 

lebih bergantung pada kemampuan berkomunikasi, strategi perencanaan, 

anggaran, sumber daya dan keahlian dalam menunjukan image yang ingin 

diperlihatkan.28 

3. Relationship Building 

Pengembangan hubungan dengan jangka waktu yang lebih panjang dengan 

menargetkan individu dari negara lain melalui beasiswa, pertukaran, pelatihan, 

seminar konferens, maupun akses ke saluran media. Namun, dimenasi ini tidak 

dapat diukur dalam hitungan waktu, sebab membangun sebuah kepercayaan 

bersama dan kondisi yang saling menguntungkan bagi negara dan aktor non-

negara. Dimensi ini dalam prosesnya, mengharuskan diadakannya pertemuan 

secara langusng atau berbentuk personal. Relationship Building merupakan 

bagaimana terjadinya hubungan timbal balik yang dilakukan oleh pemerintah 

dengan tokoh-tokoh yang nantinya diharapkan dapat menjelaskan citra baik 

negara mereka dan menyebarkan nilai positif negara.29 Skala waktu yang 

dibutukan dimensi ini membutuhkan waktu yang cukup lama yakni tahunan dan 

bergantung pada tingkat kepercayaan antar negara dalam menjali hubungan.30 

Ketiga dimensi yang disebutkan diatas memiliki peran masing-masing yang 

pennting dalam membentuk sebuah citra negara untuk memberikan daya Tarik yang 

dapat meningkatkan prospek demi mencapai apa yang diinginkan.  

                                                             
28 Ibid., 
29 Ibid., 
30 Ibid., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Penyiaran mengenai kebijakan maupun program yang dicanangkan oleh 

pemerintah memiliki peran penting sebab menargetkan pesan khusus bagi kelompok 

tertentu, salah satu bentuk penyiaran seperti publikasi melalui internet juga dapat efektif 

sebab lebih fleksibel dalam menyampaikan informasi serta tidak perlu mengeluarkan 

biaya yang besar sehingga lebih memungkinkan masyarakat dapat mengetahui publikasi 

tersebut, walaupun komunikasi secara langsung masih menjadi salah satu cara paling 

efektif termasuk namun kunjungan secara langsung dapat membangun hubungan yang 

baik dan nyata bagi masyarakat suatu negara untuk mempelajari budaya asing.31 

  Dengan adanya penyiaran publikasi melalui internet, masyarakat diseluruh dunia 

dapat lebih mengakses berita-berita yang diblokir oleh negaranya maupun informasi 

yang masuk telah di filter terlebih dahulu agar lebih sesuai dengan kebudayaannya 

sehingga informasi tidak didapat secara utuh.32 Sebab, Diplomasi publik akan lebih 

efektif apabila berjalan secara dua arah yang melibatkan dan saling mendengar satu 

sama lain. 

2.3. Operasionalisasi Konsep 

 Dengan menggunakan konsep diplomasi publik, penulis akan melihat Diplomasi 

Publik Jepang melalui The Japan Foundation di Indonesia tahun 2014-2018, 

menggunakan tiga dimensi yakni daily communications, strategic communications, dan 

relationship building. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Diplomasi Publik 

Jepang melalui The Japan Foundation pada era kepemimpinan Shinzo Abe tahun 2012-

2017. 

                                                             
31 Ibid., 
32 Ibid.,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Dimensi pertama ialah daily communications dimana penulis akan melihat 

bagaimana pemerintah Jepang menjelaskan kebijakan maupun program-program 

penunjang diplomasi publik di ranah domestik maupun luar negeri Jepang, dengan 

memanfaatkan media yang dimiliki untuk melihat dan mendapatkan respon secara 

singkat terkait kebijakan maupun program tersebut oleh pemerintah Jepang. 

 Selanjutnya, penulis akan melihat ke dimensi yang berikutnya yakni strategic 

communications yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dalam mengembangkan topik, 

kebijakan atau program terkait, melalui kegiatan simbolis. Terakhir, penulis akan 

melihat dengan dimensi terakhir, relationship building, dimana pemerintah Jepang 

membangun relasi berjangka panjang yang menargetkan individu maupun publik asing 

agar pesan yang disamapikan dapat tersampaikan pada target. 

Tabel 2.1. Operasionalisasi konsep dimensi diplomasi public 

No

. 

Variabel Indikator Operasionalisasi 

1  

 

 

News Management 

 Outreach 

Domestic Pers 

 

 Outreach Foreign 

Pers 

 Penyebaran isu melalui 

penyiaran televisi, media 

cetak dan radio. 

 

 Penyebaran isu melalui 

kedutaan besar dan 

lembaga resmi pemerintah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2  

Strategic 

Communications 

 Represent 

National Image 

 Merencanakan dan 

menetapkan strategi untuk 

mempromosikan negara 

 

3  

Relationship 

Building 

 Social Approach  Mensosialisasikan beasiswa 

kepada masyarakat 

 Pengertian budaya melalui 

pertunjukan atau event 

 Pelatihan  

 Seminar  

 Konferensi  

 Terjalin hubungan yang 

nyata dan virtual antar kedua 

belah pihak 

 Akses Masyarakat ke media 

Informasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Alur pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam periode Perdana Menteri Shinzo Abe tahun 2012, memiliki 5 prinsip diplomasi yang dalam 

prinsip ke empat dan kelima, Abe mengutarakan pentingnya penyebaran budaya Jepang di Asia 

Tenggara yang akan terus dikerjakan dan pentingnya kegiatan pertukaran warga negara. Indonesia 

menempati peringkat kedua dengan minat belajar berbahasa Jepang dan ketertarikan akan budaya 

Jepang diseluruh dunia.  

Memperkenalkan budaya, mendorong pertukaran 

antar orang dan mempromosikan pendidikan 

bahasa Jepang serta meningkatkan motivasi dan 

minat akan studi Jepang 

 

Program-Program penunjang Diplomasi Publik Jepang di 

Indonesia dibawah Strategic Partnership tahun 2014-2018 

Diplomasi Publik menurut Mark Leonard 

 

News Management:  

 

Strategic Comunications:  Relationship Building:  

 

Outreach  

Domestic pers 

Outreach  

Foreign pers 

 

Represent National Pers Social Approach 

 Media Massa 

(TV, Radio, 

Media Online, 

Media Cetak) 

 Kedutaan 

Besar 

 Lembaga 

Negara 

 Kampanye 

  Branding 

 Beasiswa 

 Pertukaran Budaya 

 Pelatihan 

 Seminar 

 Konferensi 

 Membangun jaringan nyata 

dan virtual 

 Akses masyarakat ke media 

informasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Argumen Utama 

Diplomasi Publik Jepang yang dilakukan oleh The Japan Foundation di 

Indonesia tahun 2014-2018 setelah penulis amati, memiliki kecenderungan untuk tidak 

hanya memperdalam pemahaman Indonesia namun juga menepis citra arogan dan isu 

krisis ketenagakerjaan di Jepang. Diplomasi publik Jepang lebih banyak menggunakan 

dimensi Social Approach seperti pemberian beasiswa, pertukaran budaya dan bahasa 

serta pelatihan sesuai dengan tujuan diplomasi publik Jepang yakni: (1) terdapat 

hubungan masyarakat di luar negeri, (2) kiriman dari Jepang, (3) adanya pertukaran 

budaya, (4) pertukaran orang, (5) kerja sama dengan organisasi budaya internasional, 

serta (6) bantuan hibah budaya. Namun disamping itu, dimensi lain seperti News 

Management dan Strategic Communication kerap dijalankan seiring dengan berjalannya 

dimensi Social Approach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis deskriptif, Dalam penelitian 

deskriftif kualitatif, peneliti ingin menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta atau 

keadaan ataupun gejala yang tampak dalam.1 Pada penelitian ini peneliti 

mengumpulkan segala informasi yang berhubungan dengan tema yang menjadi fokus 

penelitian, disesuaikan dengan konsep diplomasi publik. Penulis mencoba 

menjelaskan latar belakang mengenai Diplomasi Publik Jepang melalui The Japan 

Foundation di Indonesia tahun 2014-2018. 

3.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini yakni Diplomasi Publik Jepang melalui 

The Japan Foundation di Indonesia tahun 2014-2018, yang mana terdapat program-

program yang membantu berjalannya strategic partnership antara Indonesia dan 

Jepang, yang mana di poin terakhir menekankan akan peningkatkan people-to-people 

exchange dan cultural exchange. 

Penulis akan menggunakan konsep Diplomasi Publik oleh Mark Leonard, untuk 

mengenalisa bagaimana bentuk diplomasi publik yang dilakukan Jepang di Indonesia. 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan melalui kegiatan studi 

kepustakaan sebeb peneliti menggunakan jenis data primer. Maksud dari studi 
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kepustakaan ialah dimana dalam pencarian data menggunakan buku, jurnal, surat 

kabar, dokumen resmi maupun internet.2 Teknik pengumpulan data dilakukan secara 

sistematis diawali dengan pengumpulan data sebanyak dan selengkap mungkin. 

Setelah dikumpulkan, data diseleksi dan dikelompokkan ke dalam beberapa bab 

pembahasan sesuai dengan sistematika penulisan. 

3.4. Teknik Analisa Data 

Data penelitian akan menggunakan teknik analisa data kualitatif, analisa data 

dimulai dengan:  

1. Mengumpulkan seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yakni 

pengamatan yang sudah dituliskan dalam dokumen pribadi, dokumen resmi, 

gambar, foto dan sebagainya. Data yang perlu di telaah dalam penelitian ini 

adalah data yang berhubungan dengan Kegiatan The Japan Foundation di 

Indonesia dalam menjalankan Diplomasi Publik Jepang di Indonesia. 

2. Reduksi data, yakni merangkum data yang nantinya akan dibagi kebebrapa 

golongkan, serta membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasi data. 

3. Interprestasi adalah untuk menjawab rumusan masalah yang dilakukan 

dengan deskripsi analitik.  

4. Dari data-data yang sudah dipilah dan menyesuaikan untuk menjawab 

rumusan masalah, makan dapat Menarik kesimpulan dan memverifikasi. 

1.1. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan berisi pendahuluan dan lata belakang mengenai isu yang 

akan diangkat dalam penelitian ini. Penulis mengangkat isu terkait Diplomasi Publik 

                                                             
2 Suryabrata Sumardi, 1997, “Metodologi Penelitian”, Jakarta: P.T. Raja Garfindo Persada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jepang melalui The Japan Foundation di Indonesia tahun 2014-2018. Lalu, juga berisi 

rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian, tujuan penelitian serta manfaat 

penelitian yang akan diberikan. 

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN 

Memuat penjelasanmengenai definisi-definisi yang digunakan sepanjang 

penelitian dan berisi penjelasan konseptual yang penulis gunakan untuk menjawab 

rumusan masalah dalam penelitian ini. beberapa penjelasan yang dipaparkan didalam 

BAB II akan membantu menjawab rumusan mamsalah yang dikeukakan di BAB I 

sebelumnya. Bab ini juga disertai dengan studi terdahulu, kerangka konseptual, 

operasionalisasi dan argument utama yang penulis gunakan dalam penelitian ini. 

BAB III METODE PENLEITIAN 

Berisi mengenai penjelasan metodologi yang akan penulis gunakan dalam 

keseluruhan penelitian ini. Bagian ini membahas mengenai jenis penelitian, ruang 

lingkup penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan. 

BAB IV GAMBARAN UMUM 

Bab ini akan memberikan gambaran umum penelitian dimana akan 

menjelaskan dengan lebih dalam mengenai latar belakang, penjelasan The Japan 

Foundation selaku Organisasi perpanjangan tangan Pemerintah Jepang, alasan – 

alasan diplomasi publik yang dilakukan Jepang di Indonesia tahun 2014-2018. 

BAB V ANALISIS PENELITIAN 

Dalam bab ini akan berisi analisa menggunakan konsep Diplomasi Publik 

menurut Mark Leonard melihat bentuk diplomasi publik yang dilakukan Jepang di 

Indonesia serta akan diperkuat dengan data-data primer yang diperoleh penulis 

melalui kajian pustaka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI PENUTUP 

             Berisi mengenai kesimpulan hasil dari analisis dan pembahasan isu yang 

diteliti dalam penelitian ini. Serta rekomendasi dari penulis berdasarkan hasil 

penelitian yang akan berguna untuk mengembangkan penelitian selanjutnya terkait isu 

yang serupa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

DIPLOMASI PUBLIK JEPANG MELALUI THE JAPAN FOUNDATION 

DI INDONESIA 

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai data umum yang mendukung 

pengetahuan dasar terhadap studi kasus yang penulis ambil. Data yang akan penulis 

deskripsikan dalam bab ini yakni mengenai diplomasi publik Jepang yang dilakukan 

melalui The Japan Foundation selaku perpanjangan tangan pemerintah Jepang dalam 

menyebarkan dan memperkenalkan bahasa dan budaya Jepang di Indonesia tahun 2014-

2018. Data ini maksudkan untuk membantu memahami studi kasus yang penulis ambil 

dan memperjelas kronologi studi kasus ini dan kaitannya dengan diplomasi publik Jepang 

di Indonesia melalui program-program pertukaran budaya dan bahasa. 

4.1.  Hubungan Awal diplomatik Indonesia – Jepang  

Ketika perang dunia kedua berlangsung, Jepang menjadi salah satu negara di 

kawasan Asia yang memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk ikut andil didalam peperangan 

melawan sekutu, negara-negara di kawasan Asia Tenggara tak luput dari kekuasaan Jepang 

untuk memperluas teritori dan dukungan yang lebih luas, fokus utama Jepang untuk 

beraliansi secara militer dan memenangkan perang dunia kedua.1  

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang terbina sejak pasca kemerdekaan 

Indonesia yakni pada tahun 1951 dan berlaku pada tahun 1952, dimana Indonesia 

menandatangani perjanjian San Fransisco terkait pampasan perang sebesar US$17 Milyar, 

kepada Jepang bagi negara-negara yang pernah diduduki semasa Perang Dunia II 

berlangsung. Namun, nominal tersebut dirasa terlalu besar bagi Jepang sehingga perundingan 

                                                             
1 Nissim Otmazgin , 2012.” Geopolitics and Soft Power: Japan’s Cultural Policy and Cultural Diplomacy in 

Asia”. Hebrew University: Jerussalem, Hal: 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



aakn nominal pemapasan perang berlanjut hingga 1958 yang berujung dengan kesepakatan 

nominal pembayaran Jepang ke Indonesia sebesar $ 223 juta.2 Dana ini berfungsi sebagai  

bantuan luar negeri bagi Indonesia. bantuan ke Indonesia ini bersifat sementara yang juga 

untuk mempromosikan ekspor Jepang ke Indonesia.3  

Dengan berdasarkan pada perjanjian perdamaian antara Indonesia dan Indonesia, 

diplomasi antara Indonesia dan Jepang mulai terjalin, walaupun masih dalam keadaan yang 

sangat formil sebab masih dalam kedaan pasca perang.4 Pasca kekalahan Jepang di perang 

dunia kedua ditandai dengan hancurna kota Hiroshima man Nagasaki akibat bom atom, 

Jepang berusaha untuk menormalisasi keadaan negaranya dan hubungannya dengan Negara 

lain.  

Dalam hal investasi, Jepang adalah investor terbesar kedua di Indonesia dan salah 

satu mitra dagang utama bagi Indonesia sejak awal membangun hubungan diplomatik , 

hubungan keduanya lebih bersifat ekonomi. Kedua negara telah terlibat dalam Kemitraan 

Strategis untuk Masa Depan yang Damai dan Sejahtera yang ditandatangani pada 28 

November 2006 serta Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia - Jepang (IJEPA) yang 

ditandatangani pada 20 Agustus 2007.5 Investasi Jepang di Indonesia pada 2016 mencapai 

USD 5,4 miliar, sedangkan hingga kuartal 3 tahun 2017, investasi Jepang telah mencapai US 

$ 4 miliar. Pada saat yang sama, indeks melakukan bisnis di Indonesia melonjak dari posisi 

114 pada 2015 menjadi 72 pada 2017. Kedua negara telah bekerja sama tidak hanya di bidang 

ekonomi, politik dan keamanan, tetapi juga pertukaran orang-ke-orang. 

                                                             
2 Grant K, Goodman, 1977. “The Japanese and Sukarno's Indonesia: Tokyo-Jakarta Relations 1951-1966”. Jstor: 
The Journal of Asian Studies, Vol. 37, No. 1. 
3 Ibid., 
4 Undang-Undang Republik Indonesia No: 13, 1958. “ Perjanjian Perdamaian dan Persetujuan Pampasan Antara 
Republik Indonesia dan Jepang”. 
5 Kementerian Luar Negeri RI, 2018.” RI-Japan Will Celebrate the 60th Anniversary of Diplomatic Relations”. 
Diakses melalui  https://www.kemlu.go.id/en/berita/berita-perwakilan/Pages/2018-RI-Japan-Will-Celebrate-
the-60th-Anniversary-Of-Diplomatic-Relations.aspx pada 18 Februari 2019 
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Salah satu momentum yang menandakan Jepang melakukan diplomasi publiknya di 

Indonesia ialah ketika peristiwa Malari pada tahun 1974 dimana terjadi unjuk rasa oleh 

masyarakat dan mahasiswa Indonesia sebagai bentuk protes dominasi Jepang terhadap 

perekonomian Indonesia, sehingga pasar Indonesia pada saat itu dipenuhi oleh produk-

produk Jepang, serta pertumbuhan dan perkembangan ekonomi tidak dirasakan secara merata 

didalam masyarakat, 6 The Japan Foundation hadir sebagai lembaga yang berhasil membantu 

menghapus segala kesalahpahaman pemikiran mengenai Jepang dan untuk mencapai 

kesepahaman mengenai Jepang serta hubungan yang lebih baik dan memperbaiki citra Jepang 

di Indonesia, sehingga Jepang membantuk sebuah lembaga kebudayaan sebagai alat 

diplomasi baru.  

4.2. Awal Mula The Japan Foundation 

 Dalam memfasilitasi sebuah hubungan kerjasama antar negara, tidak jarang negara 

memiliki sebuah lembaga perpanjangan tangan mereka untuk dapat untuk 

mengimplementasikan perjanjian dengan negara lain, dan untuk membantu msuatu negara  

membujuk negara lain untuk mengikuti alur tertentu.7  

 Pasca perang, pemahaman dan saling pengertian antara Jepang dan Amerika Serikat 

dilihat dari sudut pandang MOFA, sehingga dirasa perlu untuk membentuk sebuah lembaga 

atau yayasan yang dapat mendekatkan kedua belah pihak, serta membangun kembali 

hubungan Jepang dengan negara-negara lain yang dahulu pernah dijajahnya. Ketika ekonomi 

Jepang stabil yang mana tahun 1971, di bawah kepemimpinan Takaaki Kagawa, direktur Biro 

Kegiatan Budaya, untuk pendirian "Pusat Kebudayaan AS-Jepang" yang akan dibiayai 

bersama oleh kedua negara, dengan Jepang menyumbang 10 miliar yen.8 Ditahun yang sama, 

                                                             
6 Ipong Jazimah, 2013,. “Malari: Studi Gerakan Mahasiswa Orde Baru”, Jurnal Agastya Vol.3 No.1. Hal: 16 
7 Utpal Vyas, 2008. “The Japan Foundation in China: An Agent of Japan’s Soft Power”. Hal: 4 
8 Makoto Iokibe, 2017. “The 25th Anniversary of the Japan Foundation Center for Global Partnership/the Abe 
Fellowship Program”, Diakses di  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hisahiko Okazaki dan Mitsuro Donowaki selaku direktur divisi analisis mengajukan projek 

serupa yakni pembentukan "Japan Fund" 1 triliun yen juga sedang dikerjakan pada saat itu. 

Kedua lembaga memiliki tujuan yang serupa yakni untuk meningkatkan dan memperluas 

pertukaran manusia dan budaya sebagai peran internasional baru untuk Jepang yang akan 

sepadan dengan statusnya yang tumbuh sebagai kekuatan internasional.9 

The Japan Foundation adalah contoh lembaga tingkat negara yang didirikan tahun 

1972, lembaga ini adalah badan khusus nirlaba (tokushuhōjin) yang secara  khusus 

didedikasikan untuk menangani pertukaran budaya dan pendidikan internasional dinaungi 

oleh Departemen Luar Negeri (MOFA) Jepang bidang,10 yang mana lembaga ini didirikan 

dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Fukuda. 

Visi Fukuda untuk Jepang adakah bukan untuk menjadi kekuatan militer yang 

didukung oleh kekuatannya sebagai kekuatan ekonomi, namun untuk memainkan peran yang 

damai dan konstruktif berdasarkan dua kebijakan yaitu memberikan bantuan kepada negara-

negara berkembang dan memperluas pertukaran budaya.11 Bahkan, Fukuda sangat sadar akan 

kesenjangan persepsi yang mengakar antara Jepang dan Amerika Serikat dan mengakui 

kebutuhan mendesak untuk mempromosikan saling pengertian melalui pertukaran budaya. 

Pada 1 Oktober 2003, The Japan Foundation menjadi lembaga administratif 

independen dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan. Perubahan ini 

diharapkan dapat membuat The Japan Foundation lebih meningkatkan kualitas operasi, 

                                                                                                                                                                                             
https://www.wochikochi.jp/english/special/2017/08/the-25th-anniversary-of-the-japan-foundation-center-
for-global-partnershipthe-abe-fellowship-program.php pada 26 Februari 2019 
9 Ibid., 
10 The Japan Foundation. “About The Japan Foundation”. Diakses dari http://www.jpf.or.id/id/ pada 18 
Februari 2019. 
11 Makoto Iokibe, 2017. “The 25th Anniversary of the Japan Foundation Center for Global Partnership/the Abe 
Fellowship Program”. Diakses di  
https://www.wochikochi.jp/english/special/2017/08/the-25th-anniversary-of-the-japan-foundation-center-
for-global-partnershipthe-abe-fellowship-program.php pada 26 Februari 2019 
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meningkatkan efisiensi, meningkatkan transparasi serta lebih berkonsentrasi untuk tujuan 

pertukaran kebudayaan antara Jepang dengan negara-negara lain.12 

Tujuan dari The Japan Foundation secara umum ialah memperdalam rasa saling 

pengetian di antara masyarakat Jepang dan negara-negara lainnya, serta berupaya untuk 

mewujudkan berbagai aktivitas serta menyediakan fasilitas dan informasi yang menciptakan 

kesempatan bagi para individu untuk dapat saling berinteraksi satu sama lain. Lembaga ini 

memiliki tiga (3) fokus bidang utama yakni Pendidikan Bahasa Jepang di Luar Negeri, Studi 

Jepang dan Pertukaran Intelektual, serta Memperkuat Pertukaran Budaya.13  

Dalam perjalanan hubungan kerjsama antara Indonesia dan Jepang tahun 2015, 

kedua negara membentuk sebuah Joint Statement - Towards Further Strengthening of the 

Strategic Partnership Underpinned by Sea and Democracy di Tokyo, Jepang. Didalam Joint 

Statement tersebut membahas beberapa bidang kerjasama yang telah dibangun sebelumnya 

dan akan dibangun antar kedua negara seperti pada sektor ekonomi yang mana pada tahun 

2015, seperti Jepang dan Indonesia telah meluncurkan PROMOSI “Proactive Contribution to 

Peace” yang didalamnya memiliki komponen mempromosikan investasi dan bisnis di 

Indonesia, Peningkatan pengembangan sumber daya manusia industri, Infrastrukur dan 

teknologi. Didalam sektor Maritim juga membahas bagaimana pengembangan infrasturktur, 

fishing industry, keamanan maritim serta shipping industry.14  

Didalam Joint statement tersebut membahas sektor pertukaran orang dan budaya 

yangmana membentuk “WA Project: Toward Interactive Asia” dimplementasikan tahun 2014 

                                                             
12 Utpal Vyas. Op.Cit., Hal: 5 
13  The Japan Foundation. “Program Guide Lines”. Diakses di https://www.jpf.go.jp/e/program/ pada 24 
Februari 2019. 
14 Ministry of Foreign Affairs Japan, 2015. “Japan – Indonesia Joint Statement: 
Towards Further Strengthening of the Strategic Partnership Underpinned by Sea and Democracy”. Diakses di 
https://www.mofa.go.jp/files/000072695.pdf pada 14 Maret 2019 
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pada ASEAN-Japan Commemorative Summit di Tokyo,15 sebagai kebijakan pertukaran 

budaya Asia baru yang menerapkan pertukaran budaya dengan negara-negara Asia, terutama 

negara-negara anggota ASEAN.16  

Selain program-program kegiatan seperti Nihongo Partners dan JET, MOFA 

mempercayakan The Japan Foundation sebagai lembaga yang secara langsung menangani 

program kegiatan Nihongo Partners dan kegiatan-kegiatan berbasis perkenalan budaya dan 

bahasa juga melaksanakan berbagai kegiatan maupun acara seperti seminar, pelatihan, 

pameran dan lain sebagainya untuk membantu mensukseskan jalannya Join Statement 

tersebut. 

4.2.1 The Japan Foundation di Indonesia 

 The Japan Foundation mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1979 dibawah naungan 

Kementrian Luar Negeri Jepang (MOFA) di Indonesia, untuk menangani citra buruk Jepang 

di tengah masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa Jepang dengan segala bantuan nya 

telah mendominasi ekonomi di Indonesia.17 

Pendirian The Japan Foundation di Indonesia dilakukan dengan beberapa proses, 

diantaranya melakukan survei dan melihat respon masyarakat Indonesia terhadap anti Jepang, 

mengantisipasi supaya tidak terjadi hal seperti peristiwa Malari 1974, dengan dilakukan 

diplomasi ini Jepang berharap dapat memulihkan serta mengharmoniskan Jepang dengan 

Indonesia. Oleh karena itu perlu mempelajari kebudayaan asing setempat, dari hal itu bisa 

mencocokkan kebudayaan negara satu dengan negara lain.18 

                                                             
15 MOFA, 2013. “Implementation Plan of the Vision Statement on ASEAN-Japan Friendship and Cooperation: 
Shared Vision, Shared Identity, Shared Future”.  
16Ministry of Foreign Affairs Japan, 2015, “Prime Minister Shinzo Abe Receives a Courtesy Call from the 
Members of the Japan Foundation Asia Center Advisory Committee” Diakses di  
https://www.mofa.go.jp/p_pd/ca_opr/page4e_000234.html pada 26 Februari 2019 
17 Ipong Jazimah, 2013. “Malari: Studi Gerakan Mahasiswa Orde Baru”. Jurnal Agastya Vol.3 No.1. Hal:16 
18 Departemen luar negeri RI, 2005. “Sejarah Republik Indonesia Dari Masa Ke Masa, buku IV B, Jakarta : 
Departemen luar negeri”. Hal: 1088-1089 
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The Japan Foundation di Indonesia pun terus berkembang tidak hanya 

memperkenalkan kebudayaan Jepang kepada masyarakat Indonesia, namun mengadakan 

pertukaran kebudayaan antar negara, memberikan pelatihan budaya dan bahasa serta menjadi 

salah satu sarana untuk mencari informasi terkini mengenai kebudayaan Jepang.  

The Japan Foundation menyediakan beragam fasilitas untuk memudahkan proses 

pertukaran budaya The Japan Foundation juga melaksanakan dan merencanakan kegiatan 

yang berkontribusi dalam pengenalan budaya dan seni Jepang melalui ceramah, pameran, 

pemutaran film, kursus upacara minum teh dan merangkai bunga, peminjaman peralatan 

budaya, dll yang biasa di lakukan di Hall The Japan Foundation. The Japan Foundation, 

Jakarta juga melaksanakan kegiatan kursus bahasa Jepang kepada seluruh level edukasi 

(sekolah dasar, menengah dan atas) maupun jenjang master.19 Kantor ini juga memiliki 

fasilitas perpustakaan yang mengoleksi buku yang terkait dengan Jepang sejumlah 19.757 

buku berbahasa Indonesia dan Jepang, majalah-majalah Jepang serta audio visual (video, CD, 

DVD) sebanyak 1.904 buah. Perpustakaan ini terbuka untuk umum dengan jumlah 

pengunjung sekitar 10.000 orang per tahun.20 

Tidak hanya memberikan informasi atau pertukaran bahasa dan budaya secara 

langsung dengan mendatangi The Japan Foundation, namun untuk mempermudah publik 

yang tidak dapat hadir untuk mempelajari negara Jepang, The Japan Foundation memiliki 

beberapa program broadcasting melalui media telvisi maupun internet. Seperti memutarkan 

video pengajaran Bahasa Jepang “Erin’s Challenge! I Can Speak Japanese” yang biasa 

diputar melalui channel TV Jepang, NHK21 serta dapat diakses secara online, sehingga 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memahami Bahasa Jepang lebih 

                                                             
19 The Japan Foundation, “About Us”, diakses di http://www.jpf.or.id/id/office/ pada 21 Februari 2019 
20 Ibid., 
21 The Japan Foundation, 2010.” Launch of a Website for “Erin's Challenge! I Can Speak Japanese.” Diakses di  
 https://www.jpf.go.jp/e/project/japanese/teach/tsushin/news/201007.html pada 24 Februari 2019. 
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mudah dengan menggunakan animasi manga dan menghilangkan pendapat bahwa Bahasa 

Jepang sulit untuk dipelajari. Tidak hanya diakses melalui internet, namun di Indonesia 

sendiri telah hadir Channel Japan yang menayangkan mengenai budaya, teknologi dan 

pariwisata di Jepang dalam sebuah program acara di salah satu televisi swasta Indonesia. 

Bersamaan dengan itu, ini adalah kesempatan bagi tenaga sukarela berkebangsaan 

jepang, untuk mengetahui lebih banyak mengenai budaya, Bahasa dan kebiasaan negara yang 

ditugasi melalu ni pertukaran dengan siswa, guru, dan masyarakat setempat. 

Dengan demikian Jepang melakukan diplomasi dengan Indonesia , menunjukan 

kemampuan jepang melalui The Japan foundation khususnya dalam menyebarkan bahasa 

jepang di Indonesia. Fakta menarik lainnya adalah para mahasiswa Indonesia yang belajar di 

Jepang mendominasi fasilitas beasiswa dari pemerintah Indonesia. Sejak tahun 2008 hingga 

2013, Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan Indonesia mencatat sekitar 800 orang dari 

3.760 orang penerima beasiswa asal Indonesia yang tersebar di seluruh dunia yang 

melakukan studi di Jepang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

DIMENSI DIPLOMASI PUBLIK JEPANG TAHUN 2014-2018 MELALUI THE 

JAPAN FOUNDATION DI INDONESIA 

 Pada bab sebelumnya, penulis telah menjelaskan bagaimana sejarah dan 

perkembangan hubungan diplomasi publik antara Jepang dan Indonesia. Dimana dalam bab 

sebelumya, diplomasi publik yang dilakukan oleh Jepang di Indonesia memiliki fokus pada 

tujuan meningkatkan nilai nilai merek di seluruh Jepang serta memberi pemahaman yang 

mendalam mengenai  Jepang, lalu menumbuhkan individu maupun kelompok yang pro-

Jepang dimasa depan. 

5.1. Diplomasi Publik 

5.1.1 News Management 

 Dimensi yang pertama ialah sebuah negara memiliki strategi untuk mengatur 

komunikasi isu sehari-hari untuk dapat berkoordinasi atau mendukung kegiatan diplomasi 

tradisional dengan memberi dukungan kepada audiensi non-pemerintah, disamping 

pemerintah, massa dan elite.1 Dalam strategi komunikasi ini, negara akan berhadapan dengan 

lima target audiens yakni wartawan (audiens untuk menanyakan pertanyaan), audiens lokal, 

penduduk asing yang tertarik pada isu terkait, enemy (hal yang menarik sebab secara tidak 

langsung, rival akan mengetahui indikasi dari maksud sebuah negara dengan hanya melihat di 

televisi dengan waktu yang bersamaan dimana negara menyampaikan pesan), dan terakhir 

pasukan.2 Isu tersebut akan disebar luaskan pada lima audiens yang berada di ranah domestik 

                                                             
1 Leonard Mark, Catherine Stead & Conrad Smewing,Op.,Cit., Hal: 12-14 
2 Ibid.,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



maupun luar negeri, serta dibagi menjadi dua macam yakni outreach domemstic pers dan 

outreach foreign pers. 3 

5.1.1.1. Outreach Domestic Pers 

 Dalam penyebarannya outreach domestic pers, mengandalkan penggunaan radio, 

televisi, media cetak maupun media online ditujukan untuk dapat disebarkan ke audiens lokal 

atau secara nasional saja namun akan lebih baik lagi apabila pemberitaan yang disebarkan 

melalui TV, Radio, dan media cetak terdengar ke kawasan lain.4 Sebab, sulit unutk 

mengkontrol pemberitaan yang beredar di media yang memberikan sudut pandang yang lebih 

sempit dan ketika berita tersebut tersebar keluar negeri maka akan semakin sempit.5  

 Sebagai salah satu sarana diplomasi publik Jepang di Indonesia, The Japan 

Foundation kerap kali ikut menjalankan program atau project pemerintah Jepang dan 

memiliki kehendak untuk meluruskan persepsi yang salah atau mengkonfirmasi sebuah 

informasi yang beredar luas, seperti pemberitaan dimana Japan Foundation akan memutar 

salah satu film tentang LGBT, dalam hal ini The Japan Foundation langsung bertindak tegas 

dengan tidak menayangkan fillm tersebut dan menutup festival film selama dua hari 

dikarenakan massa yang protes tidak setuju. 

 Selain permasalahan diatas, penulis menemukan isu yang berbeda dibawa  tahun 

2015 dalam symposhium New Partnership Indonesia dan Jepang yang digelar oleh Ministry 

of Economic, Trade, and Investment (METI) DI Jakarta, membahas  mengenai pentingnya 

bekerjasama dengan perusahaan Jepang dalam hal meningkatkan human development serta 

pengembangan inovasi baru seperti yang disampaikan Tatang Akhmad Taufik , Ketua Deputi 

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Tidak hanya dalam isu human 

development, namun teknologi, pengembangan energi dan edukasi terus disampaikan oleh 

                                                             
3 Ibid., 
4 Ibid., 
5 Leonard Mark, Catherine Stead & Conrad Smewing. Op.Cit., Hal: 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pihak pemerintah Jepang dalam symphosium tersebut untuk Indonesia dapat bekerjasama 

melalui people-to-people exchange,6 yang pada saat itu Joint Statement antara Indonesia dan 

Jepang baru di tandatangani. 

Dapat disimpulkan, strategi outreach domestic pers yang dilakukan oleh Jepang di 

Indonesia melalui The Japan Foundation dianggap berhasil dikarenakan lembaga ini selain 

‘jembatan’ bagi koresponden asing untuk mendapatkan informasi, juga menarik publik 

Indonesia untuk teratrik pada isu-isu non strategis seperti ketenagakerjaan dan human 

development, yang secara lebih rinci akan dibahas di variabel selanjutnya yakni Relationship 

Building. Lalu, The Japan Foundation menyebarkan isunya pada dua dari lima target audiens 

yakni reporter (wartawan) dan outreach foreign pers (warga lokal Indonesia dan warga yang 

tertarik dengan isu tertentu) dan terus memproses berita yang akan disebarkan terus menerus 

walaupun isu yang disebarkan bukan merupakan isu strategis, namun The Japan Foundation 

tidak melakukan penyebaran isu di ranah diluar domestik Indonesia, sebab lembaga ini 

dibentuk untuk menyebarkan isu di Indonesia seperti isu ketenagarkerjaan dan human 

development, yang akan berdampak pada hubungan diplomatik kedua negara. Sebagaimana 

pernyataan The Japan Foundation bagaimana mereka menyebarkan suatu informasi tahun 

2003:  

“...“The dissemination of information about Japan can be done through 

publications about Japan; speeches delivered by Japanese diplomats; appearances or 

articles in the local media; press release; organizing events to introduce Japan; 

invitation of foreign reporters to Japan; dispatch of Japanese delegates to 

international symposiums and conferences which can influence international public 

opinion; and supply of printed matter and audiovisual materials in foreign 

languages”7 

 

 

                                                             
6 Symphosium Indonesia- Jepang, New Partnership 2015, Hal: 10-11 
7Duong Thi Thu. Op.Cit., Hal: 27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1.2  Strategic Communication 

 Dimensi selanjutnya, merupakan strategi negara untuk melakukan branding dan 

campaign pada negara lain untuk mempromosikan negaranya sebagai negara terbuka dan 

ramah serta menghindari opini yang kritis melalui publik. Dalam hal ini Jepang memiliki 

sumber daya budaya yang menarik banyak perhatian dari berbagai kalangan. Branding 

dilakukan dengan menyebar luaskan Japan Brand Program untuk menarik minat dan 

perhatian khalayak ramai dalam bidang budaya kontemporer maupun teknologi, seperti yang 

tertulis pada Diplomatic Blue Book Jepang:  

“...MOFA is implementing the “Japan Brand Program” to promote diverse 

attractiveness of Japan from craftsmanship aiming at a fusion of tradition and present-day to 

advanced technologies, through lectures and workshops by specialists dispatched from 

Japan. This program is meant to pave the way for international exchanges....”8 

Tidak hanya menggunakan Japan Brand Program untuk menarik perhatian publik, 

namun MOFA melakukan tiga hal bagi publik yang tidak tertarik dengan Jepang, yakni (1) 

memberikan informasi yang menarik terkait dengan Jepang, (2) mempromosikan teknologi, 

tenaga ahli dan bagaimana gaya hidup di Jepang, (3) melayani “one-stop-service” dimana 

semua informasi yang terkait dengan Jepang dapat diperoleh dengan mudah.9 

Promosi yang dilakukan Jepang tidak hanya melalui Japan Brand Program, namun 

juga meningkatkan promosi negaranya dengan menanamkan pemahaman bahwa Jepang 

adalah negara yang maju akan bidang teknologi dan industrinya serta negara dengan orientasi 

pariwisata. Sehingga untuk memudahkan promosi ini, Jepang melakukan relax visa pada 

kawasan Asia Tenggara yang dimana pada tahun 2014 mencapai rekor tertinggi lebih dari 13 

juta pengunjung asing ke Jepang.10  

                                                             
8Diplomatic Blue Book, 2016. “Efforts to Promote Understanding of and Trust in Japan”. Hal:284 
9 Ibid., 282-283 
10 Diplomatic Blue Book, 2015. “chapter 4: Japanese Society and People Deepening Their Ties in The World”.  
Hal: 318. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salah satu strategi lainnya yang digunakan oleh The Japan Foundation adalah untuk 

mengembangkan budaya-budaya modern seperti Anime, komik manga, fashion, musik pop, 

serta makanan, menempati posisi peranan penting dalam kegiatan kebudayaan Jepang di 

tingkat Internasional. Kegiatan-kegiatan tersebut bersifat memiliki keterkaitan yang kuat 

dengan kebijakan perdagangan, seperti perlindungan terhadap kekayakan intelektual dan juga 

partisipasi dalam festival-festival Internasional.  

Namun, kebudayaan menjadi semakin diarahkan menuju tujuan ekonomi dan 

diplomatik di bawah slogan "Cool Japan" untuk meningkatkan kommoditas ekspor jepang ,11 

dan menyajikan citra yang lebih bersahabat dari Jepang di luar negeri dengan target utama 

yakni Asia. Kebijakan ini tidak hanya dilaksanakan melalui aktor-aktor pemerintahan seperti 

perdana menteri dan menteri saja, melainkan juga melalui individu atau organisasi 

internasional. 

Kementerian Luar Negeri Jepang mengadakan kerjasama dengan Japan Foundation 

yang merupakan lembaga dibawah pemerintahan Jepang yang terdapat di berbagai negara 

dimana salah satu tugasnya adalah menjembatani publikasi kebudayaan Jepang di berbagai 

belahan dunia, sehingga The Japan Foundation dirasa mampu untuk meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi budaya modern tersebut untuk memperkuat kekayaan intelektual Jepang sebab 

mudahnya berbagai kegiatan kebudayaan yang diselenggarakan untuk diterima di tengah 

masyarakat. 

Jepang dengan brand Cool Japan yang identik dengan idola lucu, anime dan musik 

pop diharapkan mampu berdampingan dengan citra gelap Jepang dahulu yang lebih 

nasionalis yang bertujuan untuk menormalkan status militernya dan menafsirkan ulang 

                                                             
11 Japan National Tourism Organization. “New Tourism Slogan for Japan”. Diakses di  
https://www.jnto.org.au/media-release/new-tourism-slogan-for-japan/ pada 14 Maret 2019 
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dengan cara yang indah sejarah perangnya,12  serta meningkatkan rasa ketertarikan dan minat 

untuk membeli suatu barang dari produk atau merk Jepang, yang ini akan meningkatkan 

perekonomian Jepang dan mempromosikan negaranya sendiri. 

Menurut data yang penulis kumpulkan, dimensi ini melihat bahwa identitas nasional 

sebuah negara akan  mempengaruhi keputusan pembeli dalam memilih barang dan jasa, yang 

berarti Jepang dengan Cool Japan dan Japan Brand Program berhasil menarik masyarakat 

Indonesia sebesar 96% melihat Jepang sebagai salah satu negara yang dapat dipercaya dalam 

segi kualitas barang yang diproduksi dan inovasi barang yang di beredar di masyarakat,13 hal 

ini termasuk dalam tujuan diplomasi publik jepang yakni membantu menghadirkan budaya 

Jepang di luar negeri dan mempromosikan pertukaran budaya dengan negara asing  

Cool Japan sendiri sudah lama menjadi ‘branding’ negara Jepang sejak tahun 2002 

dimasa kepemimpinan Perdana Menteri Koizumi, namun pada tahun 2013, Perdana Menteri 

Abe ingin merevitalisasi Cool Japan, didorong oleh beberapa faktor yang salah satunya ialah 

dibutuhkannya promosi pariwisata dengan target turis mencapai 40 juta wisatawan serta 

mendapatpengakuan Internasional, membangun hubungan lintas negara dengan 

memanfaatkan kebudayaan populer Jepang dan media untuk menarik calon wisatawan agar 

merasakan Jepang yang kaya akan budaya. Branding ini, memiliki nama yang singkat dan 

perkataannya mudah diulang sehingga pesan yang ingin disampaikan bahwa Jepang ialah 

negara yang ‘keren’ dengan berbagai budayanya yang unik, dapat tersampaikan pada target 

audiens dan mempengaruhi keputusan calon pembeli barang/jasa maupun wisatawan. 

Cool Japan menciptakan tidak hanya peluang bagi perusahaan - perusahaan  Jepang 

untuk  mempromosikan barang sekaligus budayanya pada skala global yang lebih besar 

                                                             
12 Nancy Snow, 2016. “Japan Challanges in Public Diplomacy”. IFRI: Center for Asian Studies. Hal: 2 
13 Liputan 6, 2014. “Masyarakat RI Paling Percaya Produk Jepang”. Diakses di 
https://www.liputan6.com/bisnis/read/819171/masyarakat-ri-paling-percaya-produk-jepang pada 7 Mei 2019 
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termasuk Indonesia namun juga menciptakan lapangan kerja baru di Jepang, yang mana akan 

membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit. Di Indonesia sendiri, Cool Japan sudah 

mempunya channel atau Japan Channel berupa Digital Comics (bekerjasama dnegan PT. 

Gramedia) dan Channel Televisi Jepang pada tahun 2014, yang mana membantu diplomasi 

publik Jepang dalam  

5.1.3 Relationship Building 

 Dimensi ini menurut penulis merupakan, strategi yang dominan didalam kegiatan 

diplomasi publik yang dilakukan oleh The Japan Foundation dalam rentang waktu 2014-

2018. Dimensi terakhir memiliki tujuan membangun sebuah hubungan jangka panjang 

dengan menekankan pada individu melalui program seperti pertukaran budaya, pelatihan, 

seminar, konferensi, beasiswa dan lain sebagainya membangun jaringan nyata dan secara 

virtual serta memberikan akses ke saluran media.14  

Dalam dimensi ini, perlu adanya pertemuan secara langsung maupun personal serta 

dimensi ini juga akan menjelaskan mengenai image dari suatu negara yang nantinya akan 

menjadi hubungan timbal balik yang dilakukan oleh pemerintah dengan tokoh-tokoh 

tersebut.15 Penting bagi dimensi ini untuk tidak hanya mengembangkan hubungan namun 

memastikan bahwa pengalaman yang diambil adalah positif begitupula motivasi serta 

gagasan yang serupa, sehingga nantinya akan mempengaruhi tindakan individu ketika 

membahas suatu isu tertentu.16  Penulis pada strategi ini akan menganalisis program-program 

tersebut kedalam tujuh indikator dari Relationship Building 

                                                             
14 Leonard Mark, Catherine Stead & Conrad Smewing. Op.Cit., Hal: 18-19 
15 Ibid.,  
16 Ibid., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1.3.1 Beasiswa  

 Dalam hal ini, The Japan Foundation bertugas untuk mempromosikan program 

beasiswa yang dibentuk oleh pemerintah Jepang kepada Indonesia, The Japan Foundation 

sendiri memiliki badan khusus yakni. Beasiswa yang diberikan merupakan salah satu 

program beasiswa dari Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi (MEXT) yang dirancang khusus bagi para tenaga ajar didik untuk meningkatkan 

kualitas mengajar mereka. Namun Japan Foundation sendiri juga memiliki program 

pertukaran intelektual Japan Foundation Japanese Studies Fellowship Program dengan 

kualifikasi dasar yang sama yakni harus memiliki kualifikasi salah satunya ialah sertifikat 

Japanese Language Proficiency Test (JLPT) minimal Level 2/ N2.17  

 Menurut Mark Leonard dalam bukunya Public Diplomacy tahun 2002, relationship 

building akan lebih baik dilakukan apabila program beasiswa tersebut mengalami 

peningkatan terus menerus setiap tahunnya dengan alokasi pendanaan yang terus meningkat, 

dimana menurut data yang penulis dapatkan tahun 2017, Indonesia menempati urutan ke 

enam sebagai siswa dari negara asing terbanyak di Jepang dengan jumlah terhitung 4630 

pelajar, di bawah jumlah Cina, Vietnam, Nepal, Korea Selatan, dan Taiwan.18 Jumlah ini 

terus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, seperti bagan dibawah:  

 

Data diolah oleh: Persatuan Pelajar Indonesia, Jepang tahun 2017. 

                                                             
17 Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Informasi, Kebudayaan &  
Pendidikan. “Beasiswa Monbukagakusho (MEXT)”. Diakses di https://www.id.emb-
japan.go.jp/sch_rs2018.html pada 2 Maret 2019 
18 Persatuan Pelajar Indonesia Jepang, 2017. “Berapakah Jumlah Pelajar Indonesia di Jepang?” Diakses di  
http://ppijepang.org/index.php/jurnal/Hidup_di_Jepang/2017/7/10/860 pada 7 Maret 2019 
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Setelah kembali ke tanah air nanti, para peserta akan memiliki pandangan yang 

berbeda pada Jepang, khususnya pada orangorang Jepang. Kesopanan, keramahan, dan 

ketekunan orang Jepang telah memberikan citra positif pada para peserta di program 

beasiswa mauoun program pertukaran. Para peserta tidak teringat bahwa Jepang pernah 

menjajah Indonesia, juga fenomena jugun ianfu maupun citra yang beredar luas bahwa orang 

jepang adalah pribadi yang pelit ilmu dan arogan, maupun isu lainnya. Hal ini tidak berarti 

mereka tidak mengetahui sejarah bangsa, tetapi karena mereka menyerapnya hanya sebagai 

pengetahuan.  

Menurut penulis, di kegiatan ini berhasil untuk menciptakan pandangan yang serupa 

dengan Jepang, dimana salah satu penerima beasiswa yang bernama Rizal memaparkan 

ketertarikannya yang semakin mendalam dengan bahasa Jepang, berikut pemaparannya:  

“Di luar kehidupan akademik, orang-orang Jepang hampir bisa dipastikan 

menggunakan bahasa lokal. Tidak peduli kepada orang asing sekalipun, nampak tidak ada 

rasa bersalah di muka-muka mereka saat orang asing kebingungan karena tidak mengerti 

dengan apa yang mereka bicarakan. Itulah alasannya, sampai kini saya insya Allah masih 

bertahan untuk ikut kelas nihongo. It is very interesting to speak in their local language!” 

Dilihat Dari pemaran Rizal, kehidupan di Jepang sangat menantang baginya 

dikarekan semua hal yang tidak pernah dilakukan di Indonesia, akan berbanding terbalik di 

Jepang. Rizal juga sudah terbiasa dengan perbedaan bahasa akademik dan bahasa sehari-hari 

Jepang yang berbeda, begitu pula dengan penyesuaian budaya di Jepang yang tidak mudah 

namun Rizal berusaha untuk menyesuaikan diri. 

Dapat disimpulkan bahwa dari kegiatan beasiswa  tersebut akan mempengaruhi 

hubungan diplomatik kedua negara, serta menguntungkan kedua belah pihak. Dimana, dapat 

saling bertukar pengetahuan dan juga budaya antar kedua negara.  

Gambar 5.1 Publikasi Beasiswa MEXT dan Japanese Language Exchange Program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sumber: Study Japan (Diakses di https://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0302e.html) 

5.1.3.2 Pertukaran Budaya 

The Japan Foundation sebagai , lembaga khusus nirlaba didedikasikan untuk 

menangani pertukaran budaya dan pendidikan Jepang, dalam menjalin hubungan jangka 

panjang menggunakan pertukaran budaya dengan Indonesia serta mendapat timbal balik 

dengan mendatangkan beberapa tokoh bahkan memiliki brand ambassador di Indonesia. 

Pertukaran budaya yang biasa dilakukan The Japan Foundation ialah melalui pertunjukan 

budaya, musik maupun festival film yang digelar setiap tahunnya. 

Dalam mengadakan pertunjukan budaya, musik seperti festival film Jepang (JFF) 

yang dilaksanakan di beberapa wilayah di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Mkassar dan 

Yogyakarta yang dilaksanakan sejak 2016. Tidak jarang The Japan Foundation 

mendatangkan tokoh-tokoh maupun selebritas Indonesia mauapun Jepang, yang 

berpengalaman di bidang tersebut untuk meramaikan acara tersebut. Dalam melakukan 

pencarian data, penulis menilai bahwa The Japan Foundation banyak melakukan strategi 

kegiatan pertukaran budaya di Indonesia. Seperti pernyataan Director General The Japan 

Foundation, Tsukamoto: 
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“..The Japanese Film Festival is aimed at promoting our diverse film culture. While 

Japanese anime is very popular among young Indonesians, we need to make more effort to 

introduce other film genres that showcase the different aspects of Japan...”19 

Perkenalan budaya ini masih merupakan bagian dari branding Cool Japan, yang 

dimana akan meningkatkkan kekayaan intelektual Jepang, sekaligus mempromosikan Jepang 

sebagai negara yang berorintasi pada wisata. Tidak jarang, dari anime seperti Doraemon 

dijadikan duta besar Anime Jepang. Tanpa disadari penyebaran Anime dan Manga selain 

sebagai sarana penyebaran budaya Jepang, juga menjadi alat hegemoni dominasi budaya bagi 

Jepang di negara-negara lain. Melalui festival ini, secara tidak langsung masyarakat 

Indonesia menjadi terbiasa melihat bagaimana orang Jepang dalam menjalani hidupnya, 

kebiasaannya serta budaya yang melekat pada kehidupan sehari-hari.  

Berikut penulis lampirkan poster publikasi Japan Film Festival (JFF) 2018 serta 

suasana lokasi JFF berlangsung: 

 

Gambar 5.2. Publikasi Japanese Film Festival 2018 

 

Sumber: Instagram Official The Japan Foundation @jf_Jakarta 

Gambar 5.3. CGV Makassar sebagai lokasi berlangusngnya JFF 2018 

                                                             
19  Khamila Mulia, 2016.” The Japan Foundation Jakarta: Building A Cultural Bridge”. Diakses di  
 http://nowjakarta.co.id/japan-foundation-jakarta-building-cultural-bridge pada 3 Maret 2019 
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Sumber: Instagram Official The Japan Foundation @jf_Jakarta 

 The Japan Foundation juga memiliki program Japan Cultural Week yang diadakan 

satu pekan penuh yang diadakan di kantor The Japan Foundation, Jakarta untuk 

memperkenalkan budaya Jepang kepada masyarakat Indonesia. Kegiatan yang diadakan 

setiap tahun ini terdiri atas beragam acara pengenalan budaya, baik modern maupun 

tradisional. Budaya tradisional yang akan diperkenalkan kali ini antara lain pengenalan Igo 

(catur Jepang), Chanoyu (upacara minum teh Jepang), demonstrasi Kimono dan pameran 

Ikebana. Sementara budaya modern yang akan disuguhkan adalah pameran dan workshop 

ilustrasi makanan Jepang, pertunjakan jazz oleh Fontana Folle, dan memperkenalkan 

makanan Jepang. 

Dalam wawancara disebuah berita online, Deputy Director The Japan Foundation 

Jakarta, Daisuke Kato menjelaskan dalam sebuah diskusi betapa pentingnya bahasa Jepang 

dalam dunia kerja di awal pembukaan Japan Cultural Week yang dihadiri siswa siswi SMA 

dan SMK Jabodetabek. Beikut pernyataan Daisuke Kato:  

"Bahasa Jepang adalah salah satu komponen yang masih dianggap penting bagi 

perusahaan Jepang maupun perusahaan yang memiliki kaitan dengan Jepang. Masih banyak 

orang yang menganggap pesimis jurusan bahsa secara umum, dan tidak tahu apakah belajar 

bahasa Jepang bisa menunjang karier? Melalui diskusi ini, kami ingin membuka wawasan 

bahwa penguasaan bahasa asing itu bisa bermanfaat luas dan membawa kita mencapai cita-

cita,”20 

                                                             
20 Berita Satu, 2019. “12 Hari Eksplorasi Budaya Jepang”. Diakses di https://www.beritasatu.com/gaya-
hidup/537846/12-hari-eksplorasi-budaya-jepang pada 6 Mei 2019 
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 Dikutip dari pernyataan tersebut, penulis melihat bahwa Japan Cultural Week tidak 

hanya memperkenalkan budaya saja, namun menggiring partisipan untuk mempelajari bahasa 

Jepang sebab dianggap penting dalam dunia kerja terutama yang berkaitan dengan Jepang. 

Sebagaimana yang kita tahu bahwa, di Indonesia, perusahaan Jepang cukup banyak dengan 

jumlah 1.500 perusahaan diberbagai sektor pekerjaan, seperti otomotif, teknologi, manufaktur 

dan infrastruktur, yang nantinya akan berdampak pada peningkatan minat mempelajari 

bahasa Jepang. Festival yang digelarpun sebagian besar menggunakan bahasa Jepang yang 

memaksa masyarakat untuk mencari tahu maksud dari bahasa tersebut. 

Gambar 5.4. Publikasi serta rangkaian acara Japan Cultural Week 2018 

 

Sumber: Instagram Official The Japan Foundation @jf_Jakarta 

 

Sumber: Website Japanese Station Diakses pada 3 Maret 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tidak hanya dua program diatas, namun pertukaran budaya melalui individu atau 

peole-to-people adalah pusat dari visi Jepang untuk diplomasi asing dan pembangunan 

internasional. Hal ini mengarah pada keputusan Perdana Menteri Shinzo Abe untuk 

meluncurkan program JENESYS (Japan-East Asia Network of Exchange for Students and 

Youth)  pada 2007 dan JENESYS 2.0 pada 2013, yang mana program ini menghasilkan kesan 

positif terhadap Jepang di Indonesia. Lebih dari 70% orang Indonesia memiliki pandangan 

yang baik tentang Jepang dalam survei BBC 2014, sehingga program ini diharapkan oleh 

kedua belah pihak menjadi program yang efektif untuk dapat saling bertukar budaya dan 

bahasa serta meningkatkan pemahaman satu sama lain.  

Kegiatan ini berhasil menaikan presentase kunjungan wisatawan Indonesia ke Jepang 

dari Januari 2018 sampai dengan 31 Juli 2018 dengan jumlah wisatawan Indonesia yang ke 

Jepang sebanyak 240.600 orang atau kenaikan 15,5 persen dibandingkan Januari-Juli 2017.21 

Menurut penulis, dengan terbiasanya masyarakat Indonesia pada budaya serta 

kebiasaan sehari-hari masyarakat Jepang, akan berpengaruh pada gaya hidup masyarakat 

Indonesia sendiri. The Japan Foundation, dalam dimensi ini menargetkan adanya hubungan 

yang berkelanjutan yang dibangun dengan masyarakat Indonesia, setelah diadakannya 

beragam festival-festival yang sebelumnya dipaparkan. Mulai dari terbiasanya masyayrakat 

Indonesia dengan makanan khas Jepang seperti sushi yang pada festival Japan Cultural 

Weeks disuguhkan walaupun di Indonesia sendiri sudah banyak menjamur tempat makan 

berbasis Jepang. 

 

5.1.3.3 Pelatihan  

 Pada bagian pelatihan, penulis menganalis hubungan timbal balik antar kedua negara 

melalui pelatihan sebagai pengaplikasian berbahasa dan praktik berbicara bahasa Jepang. 

                                                             
21 Tribun News, 2018. “Jumlah Wisatawan Indonesia ke Jepang Selama Juli 2018 Naik 13,2 Persen Dibanding 
Tahun Lalu”, diakses melalui http://www.tribunnews.com/internasional/2018/08/16/jumlah-wisatawan-
indonesia-ke-jepang-selama-juli-2018-naik-132-persen-dibanding-tahun-lalu. pada 9 Mei 2019 
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Pelatihan yang diberikan oleh The Japan Foundation akan berhubungan dengan beasiswa 

yang sudah di jelaskan di bagian indikator beasiswa.  

Selain mempromosikan beasiswa pemerintah Jepang (Monbukagakusho), The Japan 

Foundation juga memiliki program untuk mempelajari bahasa Jepang bagi mahasiswa Asia, 

penerima beasiswa akan mengambil kuliah persiapan bahasa Jepang dan beberapa kuliah 

lainnya selama kira-kira 7 bulan di Japan Foundation, Japan-Language Institute, Kansai, 

Osaka, Jepang.22 Pelatihan di The Japan Foundation, juga ditujukan bagi para calon 

Careworker yang telah berhasil masuk ke tahap pelatihan sebelum berangkat menuju Jepang, 

diharuskan mengikuti pra-pelatihan bahasa Jepang di PPPPTK Bahasa yang dilaksanakan 

oleh The Japan Foundation, Jakarta.23 

Menurut data yang dilakukan oleh The Japan Foundation setiap tiga tahun sekali, 

pada tahun 2015, terdapat beberapa negara yang menempati negara dengan minat tertinggi 

mempelajari bahasa jepang dengan jumlah lebih dari 100.000 orang, yakni: Cina (953.283 

orang) , Indonesia (745.125 orang), Republik Korea (556.237 orang), Australia (357.348 

orang), Taiwan ( 220.045 orang), Thailand (173.817 orang) dan Amerika Serikat (170.998 

orang). 

Dengan Indonesia yang menempati urutan kedua dalam minat berbahasa Jepang,  

semakin banyak tempat kursus berbahasa Jepang yang ditawarkan oleh beragam pihak swasta 

maupun masuk ke dalam kurikulum pelajaran bahasa asing di Sekolah Menengah Atas 

Indonesia. Pada mulanya, banyak orang yang berminat akan mempelajari bahasa Jepang 

hanya tertarik pada anime yang dilihat, namun setelah menguasai bahasa Jepang ketertarikan 

                                                             
22 Krisna Murti. 2005. “Asian Youth Fellowship from The Japan Foundation”. Diakses di  
 https://www.itb.ac.id/news/read/667/home/asian-youth-fellowship-from-the-japan-foundation pada 3 Maret 
2019 
23 Badan Nasional Penepatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), 2017. “Pra-pelatihan Bahasa 
Jepang bagi calon Perawat dan Careworker EPA 11”. Diakses di  
http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_16-10-
2017_114014_Pengumuman_Pelatihan_Bahasa_Jepang_Batch_XI.pdf pada 4 Maret 2019 
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pada produk budaya Jepang lainnya akan muncul dan meningkatkan antusiasmenya dalam 

belajar bahasa Jepang. 

 Pada tahun 2014, The Japan Foundation membuka kursus berbahasa Jepang yang 

terbuka untuk umum bagi orang dewasa maupun kanak-kanak bernama JF Language 

Course.24 Kursus ini memberikan tingkatan kemampuan dalam bahasa Jepang, pelatihan ini 

akan diajarkan oleh warga negara berkebangsaan Jepang dan warga negara Indonesia yang 

memiliki kualifikasi yang cukup untuk mengajar kursus ini. Dalam kursus ini, juga 

menyiapkan berbagai acara untuk merasakan budaya Jepang seperti musik, film, seni dan 

masakan, informasi terbaru mengenai Jepang, dan program pertukaran budaya di luar kelas 

sehingga melalui kegiatan pengalaman budaya seperti itu, peserta kursus bahasa JF dapat 

memperluas perspektif mereka tentang budaya Jepang dan memahami budaya lebih dalam.25  

 JF Language Courses memberikan respon yang memuaskan dalam program 

pengajarannya, seperti yang diungkapkan salah satu orangtua murid bernama Yudhis yang 

mendaftarkan anaknya di JF Language Courses:  

“...kegiatan ini sebagai sarana untuk memperluas wawasan Yudhis, sekaligus 

melatih kemandiriannya. Sejak awal, Yudhis melakukan kegiatan ini sendiri tanpa kami;.. 

Hari-hari belajar bahasa Jepang pun benar-benar dia tunggu”26 

Gambar 5.5 Suasana Belajar di JF Language Courses 

                                                             
24 The JapanFoundation.” JF Language Courses”. Diakses di 
https://www.jpf.go.jp/e/project/japanese/education/jf/ pada 4 Maret 2019. 
25 Ibid.,  
26 AAR, 2013. “Kegiatan Yudhis: Belajar Bahasa Jepang di Japan Foundation”. Diakses di 
https://rumahinspirasi.com/belajar-bahasa-jepang-di-japan-foundation/ pada 4 Maret 2019 
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Sumber: Rumah Inspirasi 

Dengan diadakannya kursus untuk berbagai usia, penulis berpendapat bahwa semakin 

banyak peserta yang berada di bawah umur seperti Yudhis, maka akan semakin mudah The 

Japan Foundation memasukan budaya Jepang, sehingga pemikiran yang dihasilkan oleh para 

peserta kursus akan cenderung positif dan kegiatan berbahasa Jepang menjadi hal yang 

ditunggu. Apabila peserta yang mengikuti kursus tersebut sudah memiliki pemikirannya 

sendiri akan Jepang, maka secara tidak langsung akan membandingkan dengan realita yang 

terjadi saat ini dan mencoba memahami isu dari sudut pandang Jepang. 

5.1.3.4 Seminar 

 Kegiatan seminar ini merupakan salah satu startegi yang dilakukan oleh Jepang untuk 

menjalin hubungan jangka panjang dengan Indonesia dan hubungan timbal balik. Melalui 

seminar, publik Indonesia dapat mengetahui isu dari sudut pandang Jepang, sehingga ketika 

melihat suatu isu serupa akan sejalan dengan sudutu pandang Jepang dalam menghadapi isu 

tersebut. 

  Dalam kegiatan seminar ini, Jepang melalui The Japan Foundation mendatangi tokoh 

atau ahli pada bidangnya untuk membantu memperkuat dan memberikan dukungan atas 

seminar tersebut. Seperti yang pernyataan MOFA tahun 2016:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“MOFA invites influential experts and media personnel from around the 

world, providing them with opportunities to exchange opinions with 

government officials and others and to visit various places of Japan. 

Furthermore, Japan sends Japanese experts abroad while providing and 

bolstering support for holding Japan related seminars.”27  

 Mendatangkan narasumber yang berkompeten dari bidangnya maupun narasumber 

langsung dari Jepang terkait isu seminar, menjadikan startegi seminar dalam menjalin 

hubungan jangka panjang dan hubungan timbal balik antar kedua pihak berjalan dengan baik. 

Seminar ini juga diadakan setiap bulannya, yang diakhiri dengan sesi tanya jawab, diskusi 

dengan pengunjung yang hadir. Setiap tahunnya, The Japan Foundation menyelenggarakan 

seminar yang bertajuk Japan Internship Seminar yang di bawahi langsung oleh Kementerian 

Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI), untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut 

mengenai bagaimana kesempatan kerja di Jepang.28 

Gambar 5.6 Publikasi Japan Internship Seminar 2017 

 

Sumber: Facebook Official The Japan Foundation 

 Kegiatan seminar ini dilakukan untuk menjalin hubungan jangka panjang dan timbal 

balik, dimana melalui seminar tersebut dapat membantu publik Indonesia untuk mendapatkan 

peluang besar untuk mempelajari strategi bisnis luar negeri dalam bisnis Jepang dan untuk 

memperoleh keterampilan dan keahlian dari perusahaan Jepang. Kegiatan ini penulis anggap 

                                                             
27 DIPLOMATIC BLUE BOOK 2016, SECTION 4 Efforts to Promote Understanding of and Trust in Japan, Hal:282 
28 METI Government of Japan –Japan Internship Programme, Diakses di 
https://internshipprogram.jp/english/foreign/ pada 6 Mei 2019. 
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berhasil sebab, ditahun 2018 jumlah pekerja Indonesia yang berada di Jepang sbebesar 2,8% 

(41.586 jiwa). Presentase tersebut telah mengalami peningkatan sebesar 21,7% dari tahun 

sebelumnya.29 Dapat disimpulkan bahwa orang Indonesia yang bekerja di Jepang semakin 

banyak tiap tahun. 

 Namun disamping itu, penulis melihat bahwa Jepang memanfaatkan profesional asing 

yang sangat terampil untuk berpartisipasi dalam ekspansi luar negeri atau menciptakan 

inovasi dengan sudut pandang baru, dapat dikaitkan dengan memperkuat daya saing 

perusahaan Jepang itu sendiri. Serta, membangun jaringan dan mengembangkan dengan 

universitas luar negeri yang bertujuan untuk mengamankan profesional asing yang sangat 

terampil untuk dapat bekerja di Jepang, sebagaimana yang diketahui bahwa Jepang saat ini 

mengalami krisis usia produktif, Pada 2017, jumlah penduduk berusia di atas 65 tahun 

mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah, yaitu 27% dan diperkirakan meningkat sampai 

40% pada 2050.30 Yang berarti, jumlah tenaga profesional dalam usia produktif mereka akan 

sangat dibutuhkan dalam jangka waktu dekat.   

5.1.3.5 Konferensi 

 Aktivitas selanjutnya ialah konferensi, dimana penulis tidak menemukan begitu 

banyak acara konferensi yang diselenggarakan oleh The Japan Foundation sebanyak aktivitas 

seminar sebelumnya. Namun penulis menemukan konferensi internasional yang digelar oleh 

The Japan Foundation terkait pendidikan bahasa Jepang serta pentingnya bahasa Jepang di 

bidang ekonomi. 

Gambar 5.8. Publikasi Konferensi Internasional 

                                                             
29 Suki, 2018. https://www.sukasuki.org/tag/kerja-di-jepang/ 
30 BBC News, 2018. “Populasi penduduk semakin tua, Jepang darurat tenaga kerja”. diakses di 
https://www.bbc.com/indonesia/vert-cap-46650491 pada 9 Mei 2019 
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Sumber: Facebook Official The Japan Foundation 

Dalam konferensi ini, banyak membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam 

bentuk pengembangan iklim investasi serta semakin meningkatnya persaingan di bursa 

tenaga kerja setelah pemberlakuan pasar bebas ASEAN pada awal 2016, dan PMA 

(Penanaman Modal Asing) sebagai bagian dari restrukturisasi dan rehabilitasi perekonomian 

yang menjadi tantangan yang harus dihadapi serta Konferensi ini dihadiri oleh para peneliti, 

pengajar, tenaga ahli pendidikan bahasa Jepang dari seluruh dunia yang berjumlah sekitar 

1.000 orang dan diharapkan menjadi ruang yan baik bagi seluruh peserta yang telah 

menuliskan essay mengenai studi jepang. 31  

Dalm konferensi ini menggaris bawahi bahwa di kawasan Asia Tenggara, Indonesia 

menjadi negara kedua didunia yang mengalami peningkatan jumlah pelajar pendidikan 

bahasa dan minat akan studi Jepang, yang juga diharapkan berperan sebagai bagian dari 

kemitraan strategis yang berorientasi pada upaya proses pembelajaran bahasa Jepang yang 

kreatif, humanis serta menstimulasi aktor-aktor pembelajaran yang terlibat di dalamnya.  

Konferensi ini juga memiliki tiga tujuan yakni memperkuat hubungan antara peserta 

dalam bidang studi Jepang untuk membangun networking, lalu menawarkan kesempatan 

                                                             
31 Facebook official The Japan Foundation, 2016. “International Conference on Japanese Language Education: 
AN INFINITY OF POSSIBILITIES (Bali, September 9-10, 2016)”. Diakses di 
https://www.facebook.com/1562268794051549/posts/international-conference-on-japanese-language-
education-an-infinity-of-possibili/1691600971118330/ pada 4 Maret 2019 
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untuk mengetahui  berbagai penelitian di seluruh dunia dengan tujuan mendapatkan 

pengetahuan baru dan memperluas visi, dan terakhir ialah berdiskusi mengenai karier dengan 

berbagi informasi praktis, yang dapat membantu untuk pencalonan dan jalur karier peserta.  

5.1.3.6. Building real and virtual networks 

 Dimensi selanjutnya ialah building real and virtual networks, upaya ini penting 

dikarnakan tidak hanya untuk mengembangkan hubungan saja tetapi untuk memastikan 

bahwa pengalaman yang diambil target adalah pengalaman yang positif dan ada tindak lanjut 

setelah itu. Seperti contoh ketika seorang siswa mendapatkan beasiswa di satu negara, maka 

mereka akan lebih mengenal dan memahami mengapa negara tersebut melakukan suatu 

tindakan tertentu, sehingga mereka akan melihat sisi baik dan buruknya negara tersebut 

sehingga pemikiran mereka akan lebih kompleks.32 

Dalam dimensi ini diperlukan adanya pertemuan face-to-face, dimana salah satu 

program The Japan Foundation yakni Nihongo Partners, menjadi program yang 

menghasilkan hubungan nyata antar kedua belah pihak. 

Nihongo Partners (NP) ialah program pengiriman individu yang dikirim dari Jepang 

ke negara-negara di seluruh Wilayah ASEAN ke sekolah menengah atas (SMA). Peran 

mereka adalah bertindak sebagai mitra dalam membantu para guru bahasa Jepang dan siswa. 

Selain menyampaikan dengan jelas daya tarik bahasa dan budaya Jepang, melalui 

pembelajaran bahasa lokal, budaya, dan adat istiadat.33 Hal ini juga menjadi peran 

terwujudnya pertukaran timbal-balik dengan orang-orang di berbagai negara.34  

Dalam rentan waktu 2014 – 2017, program NP telah mengirimkan kurang lebih 1500 

warga negaranya untuk ditempatkan disekolah menengah seluruh Asia Tenggara, dengan data 

persebaran sebagai berikut:  

                                                             
32 Leonard Mark, Catherine Stead & Conrad Smewing. Op.Cit., Hal: 19 
33 The Japan Foundation. ”Japanese-Language Program Assistant: NIHONGO Partners”, diakses di 
http://www.jpf.or.id/id/np/2_DeskripsiProgramNIHONGOPartners_Final.pdf pada 1 November 2018. Hal: 1 
34 Ibid., 
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Data diolah oleh Asia Center: The Japan Foundation, diakses melalui 

https://jfac.jp/en/partners/ pada 1 November 2018. 

 

Menurut data diatas, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara yang paling 

banyak dikirimkan tenaga pengajar Bahasa Jepang dengan nominal 417 tenaga pengajar 

berkewarga negaraan Jepang, disusul diurutan ke dua yakni Thailand, dengan nominal 280 

tenaga pengajar berkewarga negaraan Jepang. Menurut Survey on Japanese-Language 

Education Abroad yang dilakukan oleh The Japan Foundation tahun 2015, Indonesia menjadi 

negara kedua diseluruh dunia dengan 745,125 orang yang mempelajari Bahasa Jepang.35  

Dalam menjalankan diplomasi publik bagi sebuah negara ialah hal yang biasa 

dilakukan, dengan melihat bahwa Jepang merupakan negara maju yang berusaha membantu 

negara berkembang seperti Thailand dan Indonesia. Namun, Jepang memilih Indonesia 

                                                             
35 The Japan Foundation, 2015.  “Survey on Japanese-Language Education Abroad”. Diakses di 
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/survey/result/dl/survey_2015/Report_all_e.pdf pada 25 November 
2018, Hal:24 
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sebagai target negara utama di Asia Tenggara untuk dikirimkan tenaga pengajar Bahasa 

Jepang, walaupun pada tahun 2015 peserta didik yang akan mempelajari Bahasa asing 

menurun sebab dari sistem pendidikan Indonesia yang mengalami revisi kurikulum pada 

tahun 2013.36 Berbanding terbalik dengan  

Thailand yang mengalami peningkatkan sebesar 30% dari jumlah institusi, jumlah 

guru, dan jumlah peserta didik. Hal ini juga dilatar belakangi oleh hubungan ekonomi yang 

baik ada banyak orang yang mempelajari bahasa Jepang dengan pandangan untuk peluang 

kerja di perusahaan Jepang, dan di samping itu telah terjadi peningkatan besar dalam jumlah 

masyarakat Thailand yang bepergian ke Jepang karena dampak dari pengaturan pengabaian 

visa bagi wisatawan yang berkunjung Jepang disetujui pada tahun 2013, dan diperkirakan 

bahwa ini faktor mengarah pada perluasan pendidikan.37 

Tujuan diplomasi publik melalui program Nihongo Partners di Indonesia ialah 

meningkatkan promosi negara yang berorientasi pada sektor pariwisata dengan tujuan untuk 

menarik 20 juta pengunjung asing, tidak hanya itu Jepang Juga mengharapkan pemahaman 

yang mendalam dan memiliki pemahaman yang serupa dengan Indonesia, hal ini terkait 

dengan memperlancar Japan – Indonesia Strategic Partnership, untuk meningkatkan 

individu yang mempelajari Bahasa Jepang serta ketertarikan akan Jepang.38 Sehingga 

meningkatkan kehadiran Jepang di komunitas internasional untuk meningkatkan pemahaman 

terhadap Jepang di antara warga negara asing yang membentuk opini publik dan pembuatan 

kebijakan serta membuat citra Jepang semakin positif. 

 Partners banyak menggunakan media untuk melakukan pembelajaran bahasa Jepang 

lebih menarik di kelas, banyak dari sukarelawan juga menggunakan video anime sebagai alat 

                                                             
36Ibid., Hal:25 
37 Ibid., 
38 Japan-Indonesia Joint Statement on Strengthening Strategic Partnership, 2017. “Section 14: Java Northern 
Line Upgrading project”. Hal: 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pembelajaran dua pihak. Sebagaimana pernyataan Nakamura, seorang sukarelawan yang 

ditempatkan di Sidoarjo, Jawa Timur:  

“... It was a great experience to watch the reactions of students and adjust 

lessons accordingly, to address issues the best I could. For example, one of the topics 

I would have my students write on was "Ways to ask a girl for her email address". I 

also had my students memorize scenes from dramas and anime in Japanese. Their 

reaction to a promotional video by Ichikawa Ebizo, a Japanese kabuki actor, was 

quite good. They also liked the more action-oriented variety shows because Takeshi's 

Castle (a variety show broadcast in the late 1980s with viewer participation) was 

popular in Southeast Asia.”  

Gambar 5.9 Kegiatan Nihongo Partners 

 

Sumber: Instagram #NihongoPartners 

Dengan adanya program Nihongo Partners, banyak sekolah yang merasa terbantu 

dalam proses pembelajaran didalam kelas. Para pun siswa merasa antusias dan bersemangat 

dalam mempelajari bahasa Jepang. Terdapat pula beberapa sekolah di Indonesia yang sudah 

dua kali berkesempatan menerima ‘partners’ dari Jepang ini. Berikut pernyataan Ni Kadek 

Bella Anjani selaku siswa di SMA Pariwisata Saraswati Klungkung, Bali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  “...Kesan saya terhadap sensei Ayana Kiyami sangat menarik, membuat saya lebih 

semangat belajar, dan bisa mempraktikkan bahasa Jepang terutama dari segi kosa 

kata dan dialek...”39  

 

Penulis melihat bahwa program Nihongo Partners dapat membangun hubungan nyata 

antara dua publik dari negara Jepang dan Indonesia. Dimana, kedua pihak memiliki hubungan 

yang lebih erat. Sebab selama enam bulan, kedua pihak yakni para sukarelawan atau partners 

dan peserta didik maupun pihak sekolah terus mengalami pertemuan, dan saling mempelajari 

budaya satu sama lain. Program ini juga secara tidak langsung mempromosikan budaya dan 

pariwisata Jepang dan pertukaran informasi antar publik. Program Nihongo Partners 

meninggalkan kesan yang baik antar relawan dan publik Indonesia serta menambah 

pemahaman antar kedua belah pihak. 

5.1.3.7 Peliputan dan pemberian akses ke media massa 

 Aktivitas terakhir ialah pemberian akses bagi masyarakat dan media massa, dimana 

menurut penulis terdapat banyak media yang digunakan The Japan Foundation untuk 

mempublikasikan informasi terbaru, maupun kegiatan yang sedang atau akan direncanakan 

ke masyarakat luas. Penggunaan media sosial mempermudah The Japan Foundation dalam 

penyebaran informasi ini, begitu pula dengan mudahnya pers atau media massa mengakses 

informasi atau mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh The Japan Foundation. Penulis 

akan memaparkan persebaran informasi ke masyarakat luas melalui beberapa media sosial 

dan media massa. 

Official Website (http://www.jpf.or.id/id/) 

                                                             
39 SMA Pariwisata Saraswati Klungkung. 2016. “Berita Sekolah: Kedatangan Nihongo Partners di SMA 
Pariwisata Saraswati Klungkung”. Diakses di http://smapar-saraswati-klk.sch.id/index.php/informasi/13-berita-
sekolah/35-nihongo-partners pada 4 Maret 2019 
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Gambar 5.10 Tampilan Official Website The Japan Foundation 

(Sumber: Website The Japan Foundation Jakarta) 

 The Japan Foundation memiliki website resmi mereka dimana seluruh informasi, 

program, dan pendaftaran dapat diakses melalui website resmi mereka tersebut. Website 

tersebut menyediakan berbagai informasi yang dibagi menjadi beberapa pilihan yakni: 

Halaman Utama, Tentang Kami, Formulir Aplikasi, Informasi Kami, dan Kontak. Penulis 

mengamati bahwa, The Japan Foundation cukup lengkap dalam bagian Formulir Aplikasi 

yang disediakan dalam dua sampai tiga bahasa yakni Bahasa Inggris, Jepang dan Indonesia 

serta penjelasan mengenai program tersebut yang membutuhkan formulir aplikasi. The Japan 

Foundation juga memberikan trasnparansi informasi beserta kegiiatan yang mereka jalankan 

setiap tahunnya dengan adannya Annual Report yang dapat di download kedalam dua bahasa 

yakni Bahasa Inggris dan Bahasa Jepang.  

Dari penjelasan penulis tersebut dapat disimpulkan bahwa The Japan Foundation 

berupaya untuk memberikan akses yang mudah bagi publik untuk mengetahui beragam 

informasi mengenai The Japan Foundation melalui websitenya. 

Instagram (jf_Jakarta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 5.11 Tampilan Instagram Official The Japan Foundation Jakarta 

(Sumber: Instagram The Japan Foundation Jakarta) 

 Media Sosial selanjutnya yang banyak mengunggah informasi dan kegiatan publikasi 

acara adalah isntagram official dari The Japan Foundation Jakarta, dimana berdasarkan 

pengamatan penulis instagram official ini sangat aktif dalam meng-update aktivitas dan 

publikasi acara, terbukti dari total unggahan foto sebanyak 1.014. Publikasi suatu acarapun 

tidak terus menerus berasal dari acara The Japan Foundation, namun terdapat beberapa 

sekolah atau universitas dengan acara bertemakan Jepang akan dibantu publikasinya olhe The 

Japan Foundation. Dapat dilihat dari jumlah pengikut instagram official ini sebesar kurang 

lebih 23.500 akun instagram, menjadi bukti bahwa banyak publik yang tertarik akan acara 

maupun kegiatan yang akan diadakan oleh The Japan Foundation.  

 Melalui akun Instagram ini, The Japan Foundation tidak hanya melakukan publikasi 

dan penyebaran informasi saja, namun The Japan Foundatin kerap menggunakan fitur live 

instagram untuk mendokumentasikan kegiatan nya secara langsung sehingga individu yang 

tidak dapat hadir saat acara berlangsung dapat tetap mengikuti kegiatan tersebut secara jarak 

jauh sampai acara tersebut selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Official Facebook (The Japan Foundation, Jakarta) 

 

Gambar 5.11 Tampilan Facebook Official The Japan Foundation 

(Sumber: Facebook Official The Japan Foundation) 

 The Japan Foundation juga memiliki akun facebook resmi the Japan Foundation 

Jakarta, dimana akun ini memiliki 142.614 orang yang menyukai akun tersebut dengan 

142.659 pengikut akun resmi ini.40 Akun facebook ini juga memiliki aktifitas tautan dan 

penyebaran ifnormasi dan publikasi yang sama aktifnya dengan media sosial sebelumnya. 

Namun dalam akun facebook ini lebih banyak mengunggah foto-foto kegiatan, video 

                                                             
40 Beranda facebook official The Japan Foundation, Diakses di https://www.facebook.com/JFJakarta/ pada 4 
Maret 2019. 
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kegiatan dan kata-kata yang lebih atraktif dan bersahabat dari media sosial sebelumnya. 

Dalam membalas kolom komentar pun, The Japan Foundation juga berusaha untuk responsif 

dan juga memberikan informasi lebih atau menyambungkannya ke situs resmi mereka untuk 

informasi lebih lanjut. Hal ini membuat penulis menyimpulkan bahwa The Japan Foundation 

memberikan akses yang mudah kepada masyarakat. 

 Penulis melihat bahwa The Japan Foundation mempermudah akses masyarakat untuk 

mengetahui informasi mengenai kegiatan maupun publikasi terakit Jepang melalui berbagai 

macam media sosial mereka, terlihat juga dari pengikut akun sosial media The Japan 

Foundation tidak bisa dibilang sedikit, dan banyak pula masyarakat yang merasa antusias 

dengan acara yang akan digela oleh The Japan Foundation, terlihat dari banyaknya kolom 

komentar yang terisi terkait acara yang mereka publikasikan. 

 Dalam hal media massa, The Japan Foundation juga kerap kali mempersilahkan pers 

atau media televisi atau berita untuk meliput kegiatan atau acara yang mereka gelar. Seperti 

ketika acara Japan Film Festival (JFF) yang digelar tahun 2018, telah diliput beberapa media 

massa salah satunya Metro TV, yang juga dalam siarannya terdapat saluran khusus Jepang 

pada tahun 2012 bernama Channel Japan. 

Gambar 5.12 Liputan Japan Film Festival (JFF) 2018 

 

(Sumber: Video Metro TV News) 

 Tidak hanya peliputan mengenai kebudayaan saja, namun media pers juga dapat 

meliput dan menghadiri mengenai human development dan kegiatan The Japan Foundation 

dalam memabntu bencana di Indonesia salah satunya seperti yang diliput oleh makassar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



terkini (dapat diakses melalui makassarterkini.com). Liputan tersebut berisi pembangunan 

kembali sekolah, fasilitas umum dan kesehatan di Sulawesi Tengah, serta penyerahan donasi 

sebesar Rp. 550 Juta.41 

 Dengan pemaparan diatas, penulis melihat bahwa akses ke saluran media massa 

maupun media sosial yang dilakukan oleh The Japan Foundation cukup terbuka begitupula 

dalam menyebarkan informasinya. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
41Echa Panrita Lopi. 2019. Gandeng BAZNAS, Komite Jepang – Indonesia Bangun Kembali Sekolah di Sulteng. 
Diakses di https://makassar.terkini.id/gandeng-baznas-komite-jepang-indonesia-bangun-kembali-sekolah-
sulteng/ pada 4 Maret 2018 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan dari analisis bagaimana startegi yang dilakukan Jepang dalam melakukan 

diplomasi publik di Indonesia melalui The Japan Foundation dengan menggunakan tiga 

strategi yakni News Management, Startegic Management, dan Relationship Building. 

Strategi pertama,  News Management tidak melakukan Outreach Domestic Pers, sebab 

The Japan Foundation terletak di Indonesia, yang mana beberapa isu, berita serta informasi 

Jepang akan diarah kan ke publik Indonesia dengan lima target audiens dan hanya 

menyebarkan kepada dua audiens saja yakni wartawan dan warga lokal Indonnesia, sebab 

persebaran informasi ataupun isu seperti human development, budaya dan lain  sebagainya 

kepada publik asing dianggap penting dalam kebijakan luar negeri Jepang, sehingga Jepang 

berfokus untuk menyebarkannya ke publik asing. 

 Dimensi selanjutnya  yakni Startegic Communications yang dilakukan oleh The Japan 

Foundation lebih menanamkan branding negaranya, sebab The Japan Foundation didirikan di 

Indonesia untuk membentuk opini positif publik Indonesia terhadap Jepang. Branding 

dilakukan untuk mendekatan publik Indonesia dengan Jepang seperti Cool Japan sebagai 

branding yang menjurus ke sektor perekonomian dengan menggunakan sarana budaya 

modern Jepang, seperti anime, lagu, makanan dan lain sebagainya, yang akan berdampak 

pada peningkatan ekonomi industri kreatif Jepang dan menciptakan lapangan kerja baru yang 

akan membuka peluang pekerjaan yang lebih besar. 

Dimensi terkahir ialah Relationship Buliding, The Japan Foundation dalam dimensi ini 

banyak melakukan tujuh kegiatan yang membangun hubugan jangka panjang antara Jepang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dan publik Indonesia. The Japan Foundation menjadi wadah informasi beasiswa yang akan 

diadakan oleh pemeritah Jepang, serta menjadi pusat pelatihan bahasa Jepang sebelum para 

calon penerima beasiswa pergi ke Jepang. Kegiatan seperti seminar, public lecture, 

konferensi dan festival. Dengan adanya kegaitan tersebut akan mempermudah publik 

Indonesia untuk memahami dan mengenal budaya Jepang dan meningkatkan peluang Jepang 

untuk dapat mencapai target migran sebagai pekerja di negaranya sebesar 300.000 jiwa pada 

tahun 2024, yang nantinya akan menutupi kekurangan tenaga kerja yang terjadi di Jepang 

karena permasalahan demografis yang menua. 

Media massa juga dipermudah oleh The Japan Foundation untuk meliput, berdiskusi 

terkait kegiatan mereka di Indonesia. Akun resmi Media Sosial yang menarik juga dilakukan 

oleh The Japan Foundation. Dengan melihat jumlah pengikut, komentar, dan tautan yang di 

cantumkan dengan kreatif di setiap media sosialnya, terlihat bahwa Jepang mendapat kesan 

yang positif di masyarakat Indonesia berhasil dilakukan dilihat dari antusias dengan acara 

yang akan digelar dan tidak adanya ujaan kebencian dari masyarakat Indonesia di media 

sosial The Japan Foundation. 

Dilihat dari tiga strategi yang dilakukan Jepang di Indonesia melalui The Japan 

Foundation, penulis akan melihat apakah terdapat salah satu dari empat tujuan dari Diplomasi 

Publik Jepang menurut Mark Leonard yang berusaha di capai oleh Jepang. Dalam Foreign 

Policy tahun 2002, terdapat setidaknya empat tujuan dari diplomasi publik.  

Jepang dalam hal ini memenuhi tiga dari empat tujuan diplomasi, yakni: Meningkatkan 

pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai Jepang dalam sisi budaya, membangun citra 

positif serta menggiring pihak lain untuk melihat suatu isu dari sudut pandang yang sama, 

lalu dalam setiap kegiatan yang penulis teliti, banyak kegiatan yang melibatkan masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



untuk berinteraksi dalam bidang pendidikan, pariwisata atau budaya Jepang sehingga dapat di 

pahami serta tercipta relasi yang kuat. 

6.2. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan penelitian, penulis merekomendasikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Pusat Kebudayaan dan Bahasa seperti The Japan Foundation dapat menjadi sarana 

bagi negara untuk menjalankan diplomasi publiknya dengan negara lain. Lembaga 

seperti ini juga dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat, sebab lembaga 

tersebut menggunakan kegiatan yang menarik dan akses informasi yang mudah untuk 

mencari informasi lebih lanjut.  

2. Untuk penelitian selanjutnya, penulis mengharapkan adanya kesinambungan 

penelitain, seperti penelitian terkait motif kepentingan Jepang di Indonesia melalui 

The Japan Foundation. 
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