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BAB II 

Tinjauan Pustaka 
 Soft Power 

Setiap negara di dunia memiliki kepentingan nasional mereka masing-

masing, berbagai cara akan dilakukan negara untuk mencapai kepentingan 

nasionalnya. Dalam usaha untuk mencapai kepentingan nasionalnya, negara 

memiliki hak untuk menentukan tindakan dan keputusan yang akan digunakan 

demi mencapai hal tersebut. Namun tingkat efektifitas dari tindakan dan 

kebijakan negara sangat tergantung pada dukungan dari power yang dimiliki 

oleh negara itu sendiri. Power adalah kemampuan suatu negara untuk 

melakukan sesuatu dan membuat aktor lain melakukan sesuatu yang tidak 

mereka inginkan. Dengan pengertian power yang demikian maka power 

seringkali diidentikkan dengan kemampuan militer dan ekonomi suatu negara. 

Pada masa perang dunia secara realis negara yang kuat dalam bidang militer, 

ekonomi dan politik adalah negara yang dapat memenangkan perang terbuka 

serta dapat membuat negara lain melakukan apa yang tidak mereka inginkan, 

contohnya pada masa penjajahan Belanda di Indonesia.  

Pada tahun 1990, jauh setelah berakhirnya perang dunia ke-dua dan 

menjelang berakhirnya perang dingin, tercetus suatu konsep power baru yakni 

soft power. Soft power merupakan suatu konsep yang dikemukakan oleh 

seorang ilmuwan politik bernama Joseph Nye. Menurut Nye (1990:166), soft 

power adalah bentuk power yang menggunakan instrumen berbeda dari power 

sebelumnya atau yang kemudian dikenal dengan power tradisional atau hard 

power yang menggunakan kekuatan militer dan tekanan ekonomi. Konsep Soft 
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power mengatakan bahwa suatu negara bisa saja mencapai kepentingan 

nasional mereka karena negara lain memang tertarik mengikuti atau terlibat 

dengan kebijakan luar negeri negara tersebut dan bukan karena tekanan militer 

atau ekonomi. Instrumen-instrumen yang dapat digunakan dalam membangun 

soft power adalah kebudayaan, ideologi serta institusi (Nye, 1990:167). 

 

Complex Interdependence 

Complex interdependence menekankan tentang penggunaan soft power 

dibandingkan hard power. Teori complex interdependence merupakan produk 

turunan dari teori populer dalam kajian hubungan internasional yakni teori 

neoliberalisme. Teori neoliberalisme secara singkat adalah teori yang 

mengemukakan tentang pentingnya pasar bebas dalam artian campur tangan 

pemerintahan suatu negara dalam kegiatan pasar harus dilakukan seminimal 

mungkin serta teori ini juga mengemukakan bahwa negara bukan satu-satunya 

aktor dalam hubungan antar negara. Dalam perkembangannya di dalam 

neoliberalisme ada yang dikenal dengan neoliberalisme sosial dan 

neoliberalisme institusional, keduanya menekankan tentang pentingnya 

hubungan interdependence atau saling ketergantungan antar negara. 

Berdasarkan hal-hal tersebut pada tahun 1970 an kemudian Robert Keohane dan 

Joseph Nye mengemukakan gagasan mengenai complex interdependence yang 

memiliki empat karakteristik (Baylis, 2011, 121) yakni: 

1.  Meningkatkan hubungan antara aktor negara dan non-negara. 

2. Agenda baru dalam isu internasional tanpa membedakan antara isu low 

politics dan high politics. 
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3. Pengakuan akan berbagai cara bagi aktor-aktor dalam melakukan hubungan 

internasional. 

4. Menganggap bahwa penggunaan kekuatan militer sebagai alat negara 

mencapai tujuannya adalah hal yang tidak efektif. 

Kemudian dalam perkembangannya ke-empat karakteristik dari complex 

interdependence tersebut dihadirkan Robert Keohane dan Joseph Nye dalam 

bentuk yang lebih sederhana dimana hubungan complex interdependence ini 

dapat terjadi yang terdiri dari tiga poin karakteristik (Keohane, 1998, 83) yakni: 

1. Increasing number of channels of contact between societies. Maksudnya 

adalah dalam menjalin hubungan antar negara, pemerintah bukanlah aktor 

satu-satunya melainkan terdapat aktor-aktor non pemerintah yang dapat 

melakukan hubungan dengan negara lain. 

2. The fact that governments reluctantly use military force. Maksudnya adalah 

kekuatan militer (hard power) tidak lagi dianggap sebagai instrumen utama 

suatu negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya. 

3. Security is no longer the main issue in international relations. Maksudnya 

adalah dalam kondisi complex interdependence dimana negara-negara 

saling bergantung, masalah keamanan negara bukan lagi isu utama 

melainkan sudah digantikan dengan isu kesejahteraan masyarakat. 
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Diplomasi Publik 

Diplomasi publik merupakan strategi utama dalam memperkuat soft power 

suatu negara ke negara lainnya. Dalam diplomasi publik, unsur budaya yang 

dimiliki negara sangatlah penting, setiap negara memiliki bentuk kebudayaan 

yang berbeda-beda serta memiliki tolak ukur yang berbeda pula untuk melihat 

nilai yang menarik. 

Diplomasi publik pertama kali digunakan oleh The London Times pada 

tahun 1856. Kata diplomasi publik digunakan sebagai kritik atas kebijakan 

Presiden Franklin Pierce dalam diplomasinya. Disini kata diplomasi publik 

digunakan untuk mendorong negara agar dapat menjelaskan kebijakannya 

kepada masyarakat. Selanjutnya pada tahun 1871 media New York Times juga 

menggunakan kata diplomasi publik untuk mengkritik Kongres karena 

merahasiakan kebijakan mereka dalam menganeksasi Republik Dominika 

dimana menurut New York Times kebijakan tersebut seharusnya disampaikan 

kepada masyarakat. Selanjutnya pada tahun 1918 Presiden Woodrow Wilson 

juga menggunakan kata diplomasi publik dalam menyampaikan empat prinsip 

dalam pemerintahannya kepada masyarakat. Pada masa awal kemunculannya 

ini diplomasi publik lebih didefinisikan sebagai usaha untuk menyampaikan 

kebijakan negara kepada masyarakat negara itu sendiri. Woodrow Wilson 

mengatakan  

“… open covenants openly at, after which there should be no 

private international understanding of any kind, but 

diplomacy shall proceed always frankly and in the public 

view”.  
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Pemikiran Woodrow Wilson ini menekankan pada era diplomasi dimana 

publik dapat melihat, mengkaji dan ikut menyampaikan apresiasinya yang 

berhubungan dengan diplomasi sebagai salah satu alat dalam kebijakan luar 

negeri (Effendi, 2011:6,7). 

Dalam perkembangannya, diplomasi publik adalah suatu bentuk diplomasi 

yang digunakan oleh pemerintah suatu negara dalam usaha untuk 

berkomunikasi serta menarik perhatian dan minat dari publik atau masyarakat 

negara lain. Setiap negara dapat menggunakan diplomasi publik sebagai cara 

untuk menarik perhatian masyarakat negara lainnya, namun jika kebudayaan 

negara tersebut tidak menarik atau dipromosikan dengan cara yang tidak 

menarik perhatian positif masyarakat negara lain maka diplomasi publik 

tersebut akan gagal dan tidak dapat membangun soft power seperti yang 

diharapkan (Nye, 2008: 95).  
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Kepentingan Nasional 

Konsep kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Joseph Frankel dalam 

bukunya International Relations in a Changing World mengemukakan bahwa 

kepentingan nasional merupakan kunci utama dalam konsep kebijakan luar 

negeri yang menjadi pokok dari total keseluruhan nilai-nilai nasionalisme suatu 

bangsa (Frankel, 1989: 93). Joseph Frankel menjelaskan bahwa kepentingan 

nasional sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang 

mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan 

kebijakan luar negerinya.  

 

Kemudian, Hans Morgenthau menjelaskan dibangunnya kepentingan 

nasional didasari pada dua elemen, yang pertama pada pemenuhan kebutuhan 

sendiri dan yang kedua mempertimbangkan berbagai kondisi lingkungan 

strategis di sekitarnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka kepentingan 

nasional merupakan yang utama dalam sebuah hubungan dan kerjasama bagi 

dua negara atau lebih. Morgenthau berpendapat bahwa kepentingan nasional 

sama halnya dengan usaha negara untuk mengejar power, yang diartikan 

sebagai segala sesuatu yang mampu mengembangkan dan memelihara kontrol 

suatu negara terhadap negara lain (Morgenthau dalam Mohtar Mas‘oed. 1994) 

 

Terdapat pembeda yang mendasar mengenai konsep kepentingan nasional 

yaitu; kepentingan nasional yang bersifat vital atau esensial dan kepentingan 

nasional bersifat non- vital atau sekunder. Kepentingan nasional yang bersifat 

vital biasanya berkaitan dengan kelangsungan hidup negara tersebut serta nilai-
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nilai inti (core values) yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya. 

Kepentingan vital menjelaskan seberapa jauh kepentingan tersebut ada dan 

digunakan, dimana lebih kepada keadaan darurat suatu negara sehingga harus 

segera diputuskan. Sedangkan kepentingan nasional non-vital atau sekunder 

tidak berhubungan secara langsung dengan eksistensi negara itu namun tetap 

diperjuangkan melalui kebijakan luar negeri. Berbeda dengan kepentingan non-

vital yang digunakan karena prosesnya berlangsung lama namun hasilnya dan 

fungsinya dapat dirasakan lebih baik di kemudian hari dengan jangka waktu 

yang lama (Jamadu, 2008: 67-68) 
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Penelitian Terdahulu 

 

1.  Penulis:  Akhmad Khatibul Umam 

Judul   :  Diplomasi Budaya Jepang Melalui Jakarta-Japan Matsuri 

Tahun 2008-2017 

  Hasil penelitian:  

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi yang diberikan 

oleh festival Jakarta - Japan Matsuri sebagai sarana Jepang dalam 

melaksanakan diplomasi kebudayaan di Indonesia. Festival yang pertama 

kali dilaksanakan pada tahun 2008 ini awalnya merupakan festival untuk 

memperingati 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang. 

Namun keberhasilan festival ini dalam menarik perhatian masyarakat 

Indonesia, khususnya yang berada di Jakarta saat itu membuat festival ini 

kemudian dilaksanakan kembali pada tahun-tahun berikutnya dengan nama 

Jakarta – Japan Matsuri. Sesuai dengan konsep Soft power dari Joseph Nye, 

Jepang kemudian menggunakan festival ini untuk memikat masyarakat 

Indonesia dengan menggunakan kebudayaan mereka. 

1. Penulis: Jeconiah Louis Dreisbach 

Judul  : MNL48 and the Idol Culture Phenomenon: An Emerging 

Manifestation of Japanese Soft power in the Philippines 

Hasil penelitian: 

   Penelitian ini mengenai Manila 48 (MNL48) yang merupakan sister 

grup internasional ketiga dari AKB48. Dalam penelitian ini Dreisbach 
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selaku penulis berusaha untuk memperkirakan dampak yang dapat terjadi 

dengan terbentuknya MNL48 di Filipina. Dreisbach mengemukakan 

pemikirannya bahwa MNL48 merupakan manifestasi soft power Jepang di 

Filipina. Keberadaan sister group dari AKB48 tersebut dapat membawa 

berbagai dampak terhadap masyarakat Filipina. Meski demikian, 

menurutnya MNL48 tetap perlu melakukan berbagai penyesuaian dengan 

kondisi negara yang dalam hal ini secara khusus adalah Filipina. 

    Berangkat dari konsep globalization and glocalization dari Roland 

Robertson, Dreisbach kemudian mengambil JKT48 (Indonesia) dan BNK48 

(Thailand) sebagai contoh tentang bagaimana glocalization yang dapat 

dilakukan oleh MNL48 untuk menyesuaikan dengan negaranya, dimana 

kedua grup tersebut menggunakan lagu-lagu dari AKB48 yang merupakan 

produk dari globalisasi namun tetap memasukan nilai-nilai lokal negaranya 

masing-masing. 

2. Penulis: Noor Rahma Yulia 

Judul : Diplomasi Kebudayaan Republik of Korea Melalui Film dan 

Drama: Pencapaian Kepentingan Citra dan Ekonomi RePublik of Korea di 

Indonesia 

Hasil Penelitian: 

   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil citra dan hasil 

ekonomi yang didapatkan Republik of Korea dari diplomasi kebudayaan 

melalui film dan drama korea. Dalam diplomasi publiknya Republik of 

Korea menggunakan instrumen kebudayaan melalui film dan drama mereka 

atau lebih dikenal dengan drama korea (drakor). Setiap film dan drakor yang 
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dibuat pasti memiliki unsur Korea yang sangat kental seperti bahasa, 

pakaian, makanan dan tingkah laku pemain. Hal-hal tersebut membuat 

masyarakat Indonesia yang menjadi penggemar film dan drakor tertarik 

dengan kebudayaan Korea yang diperlihatkan di dalamnya.  

  Ada beberapa klasifikasi ketika Korea menjalin hubungan dengan negara 

lain, strategi Korea dalam menjalin hubungan dengan negara lain tergantung 

dengan pada klasifikasi manakah negara tujuan diplomasi itu berada. 

Karena pengetahuan masyarakat Indonesia yang cukup baik tentang Korea 

maka Indonesia termasuk dalam klasifikasi dimana korea akan 

menggunakan strategi 60%  kebudayaan dan 40% perdagangan. Hasil yang 

didapatkan adalah pada tahun 2013 Indonesia menjadi negara dengan angka 

persepsi positif paling tinggi kedua untuk RoK di dunia. Dalam bidang 

ekonomi RoK mengalami pertumbuhan antara lain dari sektor pariwisata 

dimana tahun 2010 jumlah wisatawan yang tertarik dengan paket wisata ke 

Korea berbasis drama meningkat pesat. 

3. Penulis : Duong Thi Thu 

Judul : Japan’s Public Diplomacy as an Effective Tool in Enhancing its 

Softpower in Vietnam - A Case-study of the Ship for Southeast Asian Youth 

Exchange Program. 

Hasil Penelitian: 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas dari program Ship for 

Southeast Asian Youth Exchange Program (SSEAYP) dalam membangun 

citra positif Jepang dengan tujuan mendapatkan dukungan masyarakat 

Vietnam dalam hal ini peserta SSEAYP. Ship for Southeast Asian Youth 
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Exchange Program merupakan program yang diadakan oleh pemerintah 

Jepang sejak tahun 1974 dan ditujukan kepada negara-negara ASEAN. Pada 

tahun 1974 negara-negara ASEAN yang ikut serta adalah Indonesia, 

Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Vietnam kemudian secara 

resmi ikut tergabung program ini pada tahun 1996 dengan secara resmi 

mengirimkan 42 orang sebagai peserta SSEAYP, namun pada tahun 1995 

Vietnam sudah pernah mengirimkan 8 orang sebagai pengamat. Pada tahun 

2013 Duong Thu Thu selaku peneliti kemudian menyebarkan lembar 

pertanyaan yang ditujukan kepada dua jenis narasumber. Pertama adalah 

masyarakat Vietnam yang pernah ikut serta dalam program SSEAYP mulai 

dari tahun 1996 sampai 2012 namun mayoritas dari partisipan berasal dari 

SSEAYP tahun 2003-2012. Kelompok yang kedua adalah masyarakat 

Vietnam yang belum pernah mengikuti program apapun dengan Jepang 

sebagai penyelenggaranya. Hasilnya adalah baik masyarakat yang pernah 

menjadi peserta program SSEAYP dan yang belum pernah mengikuti 

program apapun dari Jepang sebagian besar mendukung Jepang dalam 

sebagian besar bidang kemudian diikuti oleh Tiongkok dan Amerika Serikat 

dengan posisi yang relatif sama. 

4. Penulis : Aulia Amalina 

Judul : Budaya Populer Jepang Sebagai Instrumen Diplomasi Jepang dan 

Pengaruhnya Terhadap Komunitas-Komunitas di Indonesia. 

Hasil Penelitian:  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari budaya 

populer Jepang yang bertumbuh di Indonesia. Meski demikian penelitian ini 
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tidak berfokus kepada satu jenis budaya populer Jepang saja namun budaya 

populer yang dimaksud oleh peneliti disini adalah cosplay, fashion, manga 

dan anime. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dan focus 

group discussion dengan perwakilan dari beberapa institusi resmi Jepang di 

Indonesia, media dan beberapa komunitas pecinta budaya Jepang. Hasil dari 

penelitian ini diketahui bahwa budaya populer Jepang dianggap memiliki 

potensi yang besar dalam menanamkan pengaruh khususnya pada generasi 

muda yang merupakan penerus bangsa. Selain itu komunitas-komunitas 

yang menjadi responden menyampaikan bahwa mereka memiliki keinginan 

untuk mengenalkan budaya Jepang yang mereka sukai ke kalangan 

masyarakat agar dapat diterima dengan baik. Jepang menjadi tujuan bagi 

para penggemarnya untuk melanjutkan pendidikan mereka di jenjang yang 

lebih tinggi, selain itu program untuk bekerja di Jepang juga banyak 

diminati oleh pemuda pemudi Indonesia. 
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2.6  Kerangka Penelitian 

 

HUBUNGAN JEPANG - INDONESIA 

SOFT POWER 

COMPLEX INTERDEPENDENCE 

KEBUDAYAAN 

JKT48 

Ketertarikan Masyarakat 

Indonesia Terhadap Jepang 

KEPENTINGAN 

NASIONAL 

JEPANG 

Masyarakat Indonesia 
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