
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Sejak masa perang dingin berakhir, sebagian besar negara di dunia tidak lagi 

menggunakan militer sebagai instrumen utama dalam memperluas power-nya. 

Selain itu perluasan power negara dengan menggunakan tekanan militer 

maupun ekonomi bukanlah tindakan yang berdampak positif bagi pandangan 

dunia internasional terhadap suatu negara, sehingga tindakan negara tersebut 

sulit mendapat dukungan. Dalam kajian hubungan internasional dampak 

tersebut dikenal juga dengan dampak counterproductive. Ketika dampak 

tersebut terjadi maka negara akan memiliki kesulitan dalam mencapai 

kepentingan nasionalnya. Pandangan atau opini masyarakat dunia kemudian 

menjadi penting dalam lebih dua puluh tahun belakangan dikarenakan bentuk 

power baru yang berkembang kemudian dikenal dengan istilah soft power. 

Dengan adanya soft power maka proses diplomasi dapat mencapai titik temu 

tanpa mengandalkan tekanan dari kemampuan militer maupun ekonomi suatu 

negara. Bentuk diplomasi yang berkembang lebih jauh pada era setelah perang 

dingin adalah diplomasi publik yang di dalamnya terdapat berbagai cara untuk 

berdiplomasi, diantaranya diplomasi budaya yang bisa dilakukan oleh aktor 

non-pemerintah. 

Salah satu negara yang gencar dalam melakukan diplomasi publik melalui 

instrumen kebudayaan adalah Jepang.  Dalam diplomatic bluebook tahun 2005 

hingga 2009 Jepang terus melaporkan mengenai hubungan dengan masyarakat 

dunia melalui pertukaran kebudayaan. Diplomatic bluebook Jepang tahun 2004 



 

(2004: 210) dituliskan bahwa mereka menaruh perhatian pada suatu bentuk 

power baru yang sedang berkembang pada tahun-tahun tersebut yakni soft 

power atau kemampuan untuk memikat negara lain melalui promosi nilai-nilai 

tradisional maupun kebudayaan sehingga  hal tersebut dapat menimbulkan 

dampak positif bagi pandangan dunia internasional terhadap Jepang. Penyebab 

pemerintah Jepang melihat soft power sebagai suatu strategi yang menjanjikan 

untuk digunakan oleh negara kedepannya antara lain dipengaruhi oleh faktor 

sejarah. Sejak selesainya masa perang dunia ke-dua, sesuai dengan Konstitusi 

Jepang yang berlaku sejak 1947, Bab II, Artikel 9 (Konstitusi Jepang, 1947) 

yang menyatakan bahwa Jepang tidak akan membangun kekuatan yang 

berpotensi memicu perang baik di darat, laut, maupun udara. Dalam hal tersebut 

yang dimaksud adalah kekuatan militer. Kemudian pada tahun 1972, Jepang 

membentuk suatu badan Japan Foundation yang bertanggung jawab untuk 

memperkenalkan budaya Jepang pada dunia. Selanjutnya pada tahun 2002 

Douglas McGray, sekarang seorang editor majalah dan juga CEO dari 

California Sunday menulis artikel berjudul Japan Gross National Cool. Artikel 

tersebut kurang lebih berisi tentang “super power” yang dikembangkan oleh 

Jepang, McGray (2002: 46-48) menuliskan kehebatan Jepang dalam mengelola 

perekonomiannya melalui instrumen budaya populer.  

Setidaknya dua dekade terakhir setelah menaruh perhatian pada soft power, 

Jepang telah melakukan banyak langkah untuk memperkuat soft power mereka. 

Salah satu langkah yang menarik menurut penulis adalah pada tahun 2008 

karakter dalam serial kartun Jepang (anime) yang bernama Doraemon diangkat 



 

menjadi Duta Anime oleh Pemerintah Jepang. Hal tersebut juga dilaporkan 

secara resmi dalam diplomatic bluebook Jepang (2009: 31). 

Jepang kemudian dikenal dengan negara yang selalu menggunakan budaya 

sebagai instrumen diplomasi. Budaya tersebut kemudian berakulturasi dengan 

budaya modern barat yang menghasilkan budaya populer atau yang kemudian 

lebih dikenal dengan istilah Japan Pop-culture. Anime Doraemon termasuk 

didalamnya, selain itu ada pun manga, dorama, serta sektor musik j-pop, j-rock, 

dan idol group. Indonesia memiliki idol group yang dikenal dengan Jakarta48 

atau JKT48 yang merupakan sister group pertama dari Akihabara48/AKB48 

dimana idol group ini berasal dari Jepang. AKB48 sendiri merupakan sebuah 

grup beranggotakan seluruhnya wanita yang kemudian menjadi usaha waralaba, 

JKT48 merupakan waralaba 48Group pertama yang dibentuk di luar Jepang 

(Marlina, 2016: 2-6). Terbentuk pertama kali pada bulan November 2011, para 

member JKT48 generasi pertama merupakan 28 remaja wanita yang dipilih 

langsung oleh Yasushi Akimoto selaku pendiri sekaligus produser dari AKB48 

dan seluruh waralabanya, pada saat itu tercatat ada 1200 orang yang mendaftar 

untuk seleksi (Marlina, 2016: 7). Selain di Indonesia waralaba dari AKB48 

sampai tahun 2019 sudah berada di enam negara asia lainnya yakni, 

Tiongkok  (Team SH), Taiwan (TPE48), Thailand (BNK48), Filipina 

(MNL48), Vietnam (SGO48) dan India dengan DEL48 serta MUB48. JKT48 

dapat dilihat sebagai instrumen diplomasi kebudayaan yang bersifat dua arah, 

baik itu Indonesia ke Jepang maupun sebaliknya.  

JKT48 sebagai kelompok individu yang mempromosikan budaya Indonesia 

seperti batik, makanan tradisional dan Bahasa Indonesia dapat terlihat ketika 



 

JKT48 tampil di Jepang sebagai bintang tamu. Di saat pertunjukan berlangsung, 

para member JKT48 tidak hanya melakukan pertunjukan menyanyi dan menari 

namun juga mengajak para penonton untuk belajar Bahasa Indonesia secara 

interaktif (JKT48 Journal, 2015). Meski dapat dilihat sebagai instrumen 

diplomasi dua arah, dari segi efektifitas menurut penulis JKT48 lebih memiliki 

peran untuk memperkenalkan kebudayaan Jepang kepada publik Indonesia. 

JKT48 merupakan idol group Indonesia namun istilah-istilah dalam bahasa 

Jepang dan atribut-atribut bernuansa Jepang tetap selalu digunakan dalam setiap 

kegiatan, contohnya seragam yang digunakan para member adalah seragam 

bernuansa Jepang dan disebut dengan seifuku/ セイフク, foto member yang 

dipajang pada dinding teater disebut kabesha/カベシャ, serta judul-judul dari 

setlist lagu yang akan dibawakan JKT48 di teater akan diperkenalkan dalam 

bahasa Jepang dan bahasa Indonesia.  

Dalam bidang hubungan internasional, JKT48 dalam perkembangannya 

juga memiliki peran tidak hanya pada hubungan Jepang dengan Indonesia 

namun juga dengan Association of Southeast Asian Nation (ASEAN). Hal ini 

tidak terlepas dari pidato Perdana Menteri Jepang, Takeo Fukuda yang 

disampaikan dalam ASEAN summit pada tahun 1977 di Manila, Filipina. Pada 

kesempatan itu PM Fukuda menyampaikan tiga pilar utama yang ingin 

menyampaikan bahwa Jepang ingin memantapkan hubungannya dengan 

negara-negara di Asia Tenggara pasca perang dunia ke-dua, pernyataan tersebut 

kemudian banyak dikenal dengan Doktrin Fukuda (Haddad, 1980, 10).  

Pada tahun 2017, saat perayaan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-

Jepang, JKT48 dan Nakagawa Haruka yang juga mantan member JKT48 dipilih 



 

sebagai Duta Persahabatan Indonesia-Jepang bersama dengan tujuh orang 

lainnya. Pada tahun 2018, Melody Nurramdhani Laksani, mantan member 

JKT48 yang pada waktu penelitian ini dilakukan menjabat sebagai General 

Manager JKT48 juga ditunjuk sebagai Duta Persahabatan Jepang-ASEAN 

dalam bidang pangan dan pertanian. Menurut penulis pemilihan member 

maupun grup JKT48 sebagai duta persahabatan yang menghubungkan Jepang 

dengan negara-negara di ASEAN tidak hanya karena JKT48 merupakan grup 

waralaba dari Jepang, alasan lain adalah JKT48 sebagai idol group sudah 

dikenal dan memiliki pendukung di negara-negara ASEAN lainnya sehingga 

member/grup JKT48 sebagai duta yang mewakili ASEAN dapat lebih mudah 

diterima oleh masyarakat. 

Dapat dilihat bahwa Jepang merupakan negara yang memiliki pengaruh 

yang besar terhadap negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. 

Pengaruh tersebut merupakan bagian dari kepentingan nasional Jepang yang 

berhasil dicapai dan terus berusaha dipertahankan serta diperkuat. JKT48 

merupakan salah satu instrumen yang cukup kuat untuk diplomasi kebudayaan 

Jepang di Indonesia. Meski demikian dalam penelitian ilmiah mengenai 

pengaruh kebudayaan populer Jepang di Indonesia, penelitian tentang JKT48 

sangat jarang ditemui terlebih khusus dalam kajian Hubungan Internasional. 

Keberadaannya sejak tahun 2011 telah menarik perhatian banyak penggemar, 

baik penggemar baru maupun yang awalnya sudah menggemari idol group 

Jepang namun hanya dapat menonton pertunjukan secara tidak langsung 

melalui bantuan televisi maupun sambungan internet. JKT48 mengundang 

antusias penggemar-penggemar baru untuk aliran j-pop dari berbagai daerah di 



 

Indonesia. Individu serta kelompok-kelompok penggemar ini kemudian dapat 

bertemu dalam acara-acara maupun pertunjukan JKT48 di teater dan kemudian 

berkumpul menjadi kelompok penggemar budaya Jepang dengan jumlah lebih 

besar. Peran dalam pembangunan massa penggemar budaya Jepang dan 

dampaknya bagi kelancaran diplomasi publik Jepang di Indonesia ini lah yang 

akan menjadi kajian peneliti untuk analisis secara lebih komprehensif. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana Peran JKT48 Dalam Diplomasi Publik Jepang di Indonesia 

pada tahun 2012-2019? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan secara rinci 

tentang bagaimana Peran JKT48 Dalam Diplomasi Publik Jepang di 

Indonesia pada tahun 2012-2019. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai informasi mengenai 

peran JKT48 sebagai alat diplomasi dalam usaha Jepang memperkuat soft 

power mereka di Indonesia. 

1.4.2. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai referensi untuk 

pengembangan studi terkait diplomasi publik melalui instrumen 



 

kebudayaan (JKT48) antara Jepang dan Indonesia dalam lingkup kajian 

Hubungan Internasional. 

1.1. Batasan Penelitian 

JKT48 merupakan idol group yang mulai dibentuk pada bulan November 

2011 dan secara resmi terbentuk pada Desember 2011, JKT48 kemudian untuk 

pertama kali mengeluarkan music video berjudul heavy rotation pada tahun 

2012. Sejak saat itu JKT48 mulai mengundang minat dari masyarakat luas, dan 

berdasarkan observasi yang dilakukan penulis ditemukan bahwa peminat dari 

idol group ini sebagian besar adalah remaja SMA dan Mahasiswa. Penelitian 

terkait peran JKT48 dalam diplomasi publik Jepang di Indonesia ini 

menggunakan kumpulan data sejak tahun 2012 yang merupakan tahun debut 

JKT48 setelah resmi terbentuk, kemudian agar data dan hasil penelitian tidak 

terpengaruhi oleh kebijakan-kebijakan negara terkait pandemi global yang 

terjadi sejak awal tahun 2020 maka peneliti membatasi penelitian ini dengan 

data-data tahun 2012-2019. 
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