
 

BAB IV 

PERAN JKT48 DALAM 

DIPLOMASI PUBLIK JEPANG DI INDONESIA 

 

Menurut teori complex interdependence pada era globalisasi saat ini aktor yang 

memiliki peran dalam terjadinya interaksi antar negara bukan hanya aktor yang 

berasal dari pemerintah negara namun juga dapat berasal dari aktor non negara atau 

non-state actors. Sesuai dengan namanya, aktor non negara adalah organisasi, 

individu, korporasi dan gerakan masyarakat lainnya yang tidak dibentuk atau 

didanai oleh pemerintah negara manapun. JKT48 merupakan aktor non negara yang 

memiliki kemampuan untuk mempromosikan kebudayaan Jepang kepada 

masyarakat Indonesia. Bab ini akan menjelaskan secara rinci mengenai peran 

JKT48 dalam diplomasi publik Jepang di Indonesia, bagaimana JKT48 memiliki 

kapasitas yang cocok dalam mempromosikan kebudayaan Jepang sesuai teori Nye 

dan kemudian cara-cara yang dilakukan JKT48 sehingga dapat membangun serta 

mengumpulkan massa pecinta budaya Jepang di Indonesia. 

 

4.1. Apa itu 48Group dan JKT48 

JKT48 hanya merupakan salah satu dari sekian banyak idol group yang 

tergabung dalam kelompok yang disebut dengan 48Group. Bagi mereka yang 

awam dengan keberadaan idol group jepang maupun cara kerja sistem dalam 

manajemen idol group tersebut akan cukup membingungkan ketika harus 

membedakan posisi serta hubungan antara JKT48, 48Group dan idol group lain 

yang menggunakan angka 48 dalam nama mereka. Maka dari itu penulis akan 

memberikan penjelasan tentang apa itu 48Group dan JKT48. 

 



 

4.1.1.  48Group 

Secara umum ketika mencari informasi mengenai 48Group di media 

internet maka yang akan disajikan adalah berbagai informasi tentang 

kelompok-kelompok idol group dengan angka “48” sebagai bagian dari 

nama kelompok mereka. Hal itu disebabkan karena 48Group merupakan 

nama atau sebutan bagi kumpulan idol group wanita yang tergabung dalam 

suatu manajemen waralaba (AKS, 48Group) yang berpusat di Jepang. 

Berawal dari pasar entertainment di Jepang, 48Group kemudian melakukan 

ekspansi internasional khususnya di negara-negara kawasan asia. Indonesia 

merupakan negara pertama di mana 48group memulai ekspansinya dengan 

membentuk JKT48 atau Jakarta48 pada tahun 2011.  

4.1.2. Apa itu Idol  

Sebelum membahas siapa itu JKT48 kita terlebih dahulu harus 

mengerti apa itu Idol secara umum. Dalam bahasa Indonesia Idol disebut 

sebagai Idola yang berarti dipuja atau menjadi pujaan, baik itu berupa benda 

maupun manusia keduanya dapat menjadi idola bagi seorang individu. 

Dalam bahasa inggris Idol diartikan sebagai seseorang yang dicintai, 

seseorang yang dikagumi dan seseorang yang dihormati. Dapat diartikan 

bahwa setiap individu dapat menjadi idola bagi individu lainnya terlepas 

dari apa kemampuan, jenis kelamin, usia dan profesi yang dimiliki individu 

tersebut. Ketika kita memakai definisi tersebut untuk mencari tau siapa saja 

yang dapat disebut idol maka kita akan mendapati bahwa pengertian 

tersebut sangatlah luas, seorang ayah dapat menjadi idol bagi anaknya, dan 

seorang pendeta dapat disebut idol bagi jemaatnya. 



 

Dalam konteks pembahasan penulis dalam skripsi ini maka penulis 

harus menggunakan konsep idol yang lebih khusus lagi sehingga penulis 

dapat menjelaskan siapa itu JKT48. Konsep idol yang perlu digunakan 

adalah konsep idol dalam konteks industri hiburan atau entertainment 

industry. Namun dalam industri hiburan pun masih terdapat perbedaan 

ketika berbicara mengenai pengertian dari idol, hal tersebut dikarenakan 

pertentangan dalam industri itu sendiri mengenai siapa yang dapat disebut 

sebagai idol dan siapa yang dapat disebut sebagai artis. 

Idol dalam industri hiburan dunia barat (sebutan bagi negara-negara di 

benua Eropa, Amerika dan Australia) memiliki perbedaan yang samar 

dengan artis. Idol seringkali hanyalah ungkapan yang digunakan oleh 

pembawa acara sebagai pujian kepada artis yang menampilkan sesuatu yang 

membuat penonton terpukau. Seorang penyanyi di barat dapat juga disebut 

dengan idol oleh penggemarnya bahkan penyanyi lainnya. Dapat dikatakan 

bahwa idol dalam industri hiburan barat hanyalah sebuah kata yang 

digunakan sesuai dengan arti sesungguhnya bukan sebagai kata untuk 

mendeskripsikan sebuah pekerjaan dalam industri hiburan mereka. 

Berbeda halnya dengan pengertian idol dalam industri hiburan di asia 

timur dalam hal ini khususnya negara Jepang dan Korea. Kedua negara 

tersebut dikenal sebagai negara yang memproduksi group atau kelompok 

yang sejak pembentukannya memang dikhususkan dengan sebutan sebagai 

idol group dan tidak atau jarang disebut sebagai artis. Dapat dikatakan 

pembeda utama dari kata idol barat dan timur adalah pemaknaannya.  Saat 

ini di Indonesia umumnya ketika kita mendengar sebutan idol maka yang 



 

akan terpikir adalah K-pop dan J-pop. Idol group K-pop seperti BTS, Twice, 

Blackpink tidak lagi asing bagi sebagian besar masyarakat baik penggemar 

K-pop maupun yang bukan. Namun saat mendengar atau mencari tau 

tentang idol dari Jepang maka yang terpikir adalah 48Group dengan AKB48 

sebagai bintang utama.  

Kata idol atau アイドル (aidoru) di Jepang pertama kali muncul pada 

tahun 1963 ketika film perancis berjudul Cherchez l’idole dirilis di Jepang 

dengan menggunakan judul Aidoru o Sagasu yang berarti “Pencarian Idola” 

(Aoyagi, 2005; 4-5). Selanjutnya Idol mulai bermunculan di Jepang pada 

tahun 1971, idol group pertama yang dikenal di Jepang adalah Sannin 

Musume yang beranggotakan Minami Saori, Amachi Mari dan Koyanagi 

Rumiko. Pada tahun tersebut idol baru terus bermunculan sehingga tahun 

1971 dikenal sebagai Aidoru Gannen atau tahun pertama dari era idol 

(Kimura, 2007; 260).  Dalam tulisan ilmiahnya Galbraith & Karlin (2012; 

4-5) mendeskripsikan idol di Jepang sebagai: 

“...the word idol is mostly associated in Japan with young performers who 

sing, pose for photographs, and appear frequently in the media. They are popular, 

and project themselves as clean, healthy, and energetic” 

 

Selain itu dalam tulisannya tersebut Galbraith & Karlin juga 

mendeskripsikan idol di Jepang sebagai pria atau wanita berusia muda atau 

berpenampilan seperti masih muda yang menarik bagi berbagai lapisan 

masyarakat. Seorang idol dapat tampil dalam berbagai genre sesuai dengan 

panggung tempat mereka akan tampil namun mereka tidak dituntut untuk 

memiliki talenta dalam segala bidang seperti menyanyi, menari dan bermain 



 

peran. Deskripsi tersebut juga sejalan dengan kritik Treat (1993; 364) dalam 

tulisannya Yoshimoto Banana Writes Home: Shojo Culture and the 

Nostalgic Subject, Idol tidak berdasar dari talenta yang unik, faktanya idol 

tidak harus memiliki talenta, semua orang berpotensi untuk menjadi idol, 

idol adalah komoditas sekali pakai yang sewaktu-waktu dapat digantikan 

oleh idol lainnya, hal tersebut merupakan tanda dari consumer capitalism 

yang dilakukan oleh Jepang. 

 

4.1.3. JKT48 

JKT48 merupakan idol group pertama di Indonesia dan berbasis di 

Jakarta. JKT48 terbentuk pada bulan November 2011 sebagai sister group 

pertama dari AKB48 yang berada di luar Jepang, 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). Sejak pembentukannya hingga tahun 2019 

(batasan waktu penulisan) JKT48 merupakan idol group yang dinaungi oleh 

DentsuX Entertainment yang menjadi bagian dari manajemen 48Group. 

  Sampai tahun 2019 JKT48 telah memiliki sembilan generasi dimana 

setiap generasi awalnya menerima hingga puluhan remaja wanita yang 

semuanya akan menjadi trainee atau siswi yang masih dalam tahap 

pelatihan menjadi idol. Dalam pelatihannya para trainee akan diajarkan 

berbagai macam pengetahuan untuk menjadi idol, hal tersebut karena 



 

JKT48 tidak mengharuskan para remaja wanita yang mendaftar untuk sudah 

memiliki bakat khusus seperti menyanyi, menari dan bermain peran. Hal 

tersebut sesuai dengan yang telah dijelaskan penulis pada bagian 

sebelumnya mengenai kritik Trait dalam tulisannya bahwa untuk menjadi 

idol seseorang tidak harus memiliki talenta dan setiap individu berpotensi 

untuk menjadi idol. Para member yang telah menyelesaikan pelatihannya 

kemudian akan terbagi dalam tiga tim yang berbeda, Tim J, Tim T dan Tim 

K3. Ketiga tim tersebut kemudian akan secara bergantian melaksanakan 

pertunjukan di teater JKT48 yang terletak di mall FX Sudirman lantai 4. 

Pertunjukan di Teater JKT48 diadakan sebanyak 2-5 kali dalam satu minggu 

tergantung hari libur maupun acara khusus yang diadakan di luar 

pertunjukan teater. 

 

Gambar 1. Bagian Depan Teater JKT48 

Sumber : Website JKT48.com 

 

 



 

 

Gambar 2. Penampilan JKT48 di Panggung 

Teater JKT48 

Sumber: Website JKT48.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Penampilan JKT48 di Luar Teater dalam acara 

 Bunkasai Udinus  

Sumber : Dokumentasi pribadi peneliti 

 

 

 



 

Kami ingin menciptakan tempat bagi para perempuan Indonesia 

untuk mewujudkan impian mereka. Bersama para penggemar, kami 

ingin membuat satu-satunya “Idola Orisinil Indonesia“. Inilah 

inspirasi utama kami meluncurkan JKT48. 

Seluruh anggota JKT48 akan berjuang untuk menggapai tujuan 

mereka menjadi idola sesungguhnya. Untuk itu, mereka akan 

berdedikasi tinggi terhadap kegiatan mereka. Tidak hanya menyanyi 

dan menari, namun juga bakat atau penampilan lainnya. Ayo, datang 

dan saksikan para anggota berjuang keras mewujudkan mimpi 

mereka. AKB48 dapat sukses karena tumbuh “bersama“ para 

penggemar sehingga mereka dapat mencapai posisi seperti saat ini. 

Kami ingin JKT48 mengikuti jejak AKB48 untuk menjadi grup idola 

yang dekat dengan para penggemarnya dan juga menjalin hubungan 

yang erat dengan mereka. Kami percaya bahwa dukungan dari para 

penggemar akan membawa JKT48 ke tingkat yang lebih tinggi, 

dimulai dari grup idola yang berbasis di Jakarta hingga menjadi 

dikenal di seluruh dunia. 

Tulisan di atas merupakan bagaimana JKT48 memperkenalkan dirinya 

kepada masyarakat melalui situs resminya (JKT48.com, Apa itu JKT48). Dalam 

tulisan tersebut JKT48 menyebut dirinya sebagai “idola orisinil Indonesia”, 

serta berkeinginan untuk menjadi seperti “kakaknya” yaitu AKB48. JKT48 

ingin menjalin hubungan erat dan berjuang bersama para penggemar serta akan 

mencapai sukses bersama para penggemarnya. JKT48 ingin menyampaikan 

tentang pentingnya peran dari para penggemar dalam perjalanan mereka menuju 



 

tujuan JKT48 yang ingin seperti AKB48. Hubungan yang erat antara fans 

JKT48 dan para member menjadi hal yang bukan hanya diinginkan oleh satu 

pihak namun oleh keduanya. 

4.2. Teater JKT48 

Sebagai idola nasional yang dapat ditemui JKT48 secara rutin 

menyelenggarakan pertunjukan. Pertunjukan tersebut diselenggarakan hampir 

setiap hari di teater JKT48 yang memiliki kapasitas hampir 400 orang penonton 

yang terdiri dari area duduk dan berdiri serta VIP. Pertunjukan dilakukan secara 

rutin dimaksudkan untuk tetap menjaga hubungan interaksi antara para member 

JKT48 dan para penggemar JKT48 serta menjalankan konsep “idol yang dapat 

ditemui”. 

Teater JKT48 terletak di Lantai 4 Mall FX Sudirman Jakarta Pusat. Posisi 

teater yang berada di Ibu Kota tentu sangat strategis menurut penulis, selain 

karena mayoritas pengunjung teater merupakan masyarakat asli Jabodetabek 

namun banyak juga pengunjung teater yang merupakan pendatang dari luar 

Jabodetabek bahkan luar pulau Jawa di mana mereka sedang bekerja, sekolah  

maupun hanya sekedar berwisata di Jakarta dan sekitarnya. Menurut sumber 

yang ditemukan penulis di luar sesi wawancara, salah seorang pengunjung rela 

melakukan perjalanan dari Makassar ke Jakarta bersama beberapa temannya 

untuk menyaksikan pertunjukan JKT48 di teater sambil mengenakan baju 

merchandise JKT48 miliknya yang ditandatangani oleh Melody JKT48 sewaktu 

masih menjadi member JKT48, sewaktu tulisan ini dibuat Melody telah menjadi 

General Manager JKT48.  



 

4.3. Alasan JKT48 Dapat Memiliki Peran Dalam Diplomasi Publik Jepang di 

Indonesia 

Dalam diplomasi publik, penggunaan budaya sebagai cara pendekatan 

terhadap suatu negara merupakan cara populer dibandingkan cara yang lainnya. 

Nye mengatakan bahwa dalam menggunakan instrumen budaya, suatu negara 

harus memperhatikan cara mereka mengemas budaya tersebut. Keberhasilan 

penggunaan budaya dalam pendekatan tergantung kepada cara negara 

mengemas budayanya agar dapat menarik bagi masyarakat negara lain.  

 Jepang sangat mengandalkan budaya negaranya untuk mendapat perhatian 

positif dari masyarakat negara lainnya, diplomasi budaya adalah suatu cara 

berdiplomasi dengan menyasar masyarakat umum sebagai target 

diplomasi. Menurut Kafarneh dalam jurnalnya (2013; 65), opini masyarakat 

atau public opinion merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh 

terhadap perancangan kebijakan luar negeri dalam suatu pemerintahan. Hal 

tersebut berarti secara tidak langsung dengan diplomasi budaya, Jepang turut 

mempengaruhi arah kebijakan luar negeri Indonesia melalui masyarakat 

Indonesia sendiri terlepas dari pengaruh Jepang secara langsung terhadap 

pemerintah Indonesia sebagai sebuah negara. 

Seperti yang sudah tertulis sebelumnya, efektifitas diplomasi publik 

menggunakan budaya sangat dipengaruhi oleh bagaimana budaya tersebut 

dikemas. Dalam hal JKT48 (idol group) Jepang dapat di bilang sudah 

berpengalaman dalam mengemas budayanya agar dapat menarik bagi 

masyarakat negara lain. Produk budaya yang di ekspor Jepang kebanyakan 

adalah budaya populer seperti anime, manga, j-pop dan dorama. Budaya 



 

tradisional Jepang sendiri menjadi kandungan atau sisipan di dalam budaya 

populer tersebut. Seperti dalam bentuk tarian, pakaian, makanan, tempat 

bersejarah serta dialek kuno. 

Berdasarkan saran dari Nye sebelumnya, peneliti melihat bahwa strategi ini 

sangat berpengaruh dalam membuat masyarakat dari negara lain yang memiliki 

budaya yang berbeda dapat menerima budaya dari Jepang, hal tersebut 

dikarenakan budaya tradisional yang sebelumnya dianggap membosankan oleh 

anak muda kemudian disajikan dalam kemasan baru sedikit demi sedikit. 

Masyarakat yang kemudian merasa tertarik dengan budaya Jepang tersebut 

dengan sendirinya atau dengan suka rela akan mencari tau lebih dalam tentang 

budaya tradisional tersebut.  

JKT48 menjadi salah satu kemasan dari budaya-budaya Jepang yang ingin 

di promosikan ke masyarakat di Indonesia. Di lihat dari keberhasilan JKT48 

untuk menarik perhatian penggemar di Indonesia sejak awal pembentukannya, 

peneliti melihat hal tersebut di karenakan JKT48 menggunakan konsep yang 

sudah matang dan dikuasai oleh manajemennya di Jepang. Kepopuleran JKT48 

membuat Jepang dapat semakin mudah dalam mempromosikan budayanya di 

Indonesia. Seperti yang sudah ditulis pada bagian sebelumnya, JKT48 selalu 

menggunakan pakaian bernuansa Jepang, selain itu mereka juga seringkali 

menyisipkan bahasa Jepang dalam penampilan mereka. Istilah dalam bahasa 

Jepang sudah sangat biasa di jumpai dalam hal-hal yang terkait dengan JKT48, 

sementara itu para fans JKT48 pun tidak terlihat keberatan dengan nuansa 

Jepang tersebut meskipun JKT48 merupakan idol group yang menyebut diri 

mereka ”idola orisinil Indonesia”. JKT48 yang telah memiliki tempat tersendiri 



 

di hati para penggemarnya, bagi beberapa orang yang telah menjadi penggemar 

AKB48 sebelumnya, mereka telah menantikan bahkan sebelum JKT48 

terbentuk. 

4.4. Peran JKT48 Dalam Diplomasi Publik Jepang di Indonesia 

Sejalan dengan instrumen diplomasi publik Jepang lainnya yaitu anime, 

manga, dan dorama, peran JKT48 juga adalah mempromosikan kebudayaan 

Jepang dengan tujuan pembangunan opini publik yang baik terhadap Jepang 

sehingga terbentuk perkumpulan orang-orang yang tertarik akan budaya 

Jepang. Namun anime, manga dan dorama merupakan instrumen yang secara 

efektif terbatas kepada Otaku dan Wibu saja, mereka memiliki kecenderungan 

untuk tidak ingin bersosialisasi dengan masyarakat lainnya sehingga pengaruh 

diplomasi publik dari instrumen-instrumen tersebut hanya secara eksklusif 

dialami mereka dan individu-individu yang dalam perjalanan menuju kategori 

tersebut. Artinya adalah sebagai orang yang telah terpengaruh oleh kebudayaan 

Jepang mereka kehilangan kemampuan untuk menyebarkan ketertarikan 

mereka akan kebudayaan Jepang kepada individu lain disekitar mereka.   

Acara-acara dari latar belakang anime, manga, dorama dan lainnya yang 

mengumpulkan para Otaku dan Wibu sebelumnya memang telah ada, 

contohnya acara cosplay comic con (pop culture secara umum bukan hanya 

Jepang), Animetoku yang selalu mengambil tempat di Jakarta serta acara-acara 

tersebut diselenggarakan paling sering satu kali dalam satu tahun sehingga 

peran pembangunan massa pecinta budaya Jepang tidak bisa dilakukan secara 

efektif oleh instrumen tersebut.  



 

 JKT48 kemudian memiliki keistimewaan atau kelebihan yang tidak 

dimiliki oleh instrumen lainnya. Kelebihan tersebut adalah kemampuan untuk 

mengumpulkan massa dengan cara mengadakan acara-acara khusus di luar 

teater secara rutin sejak tahun 2012 maupun mengumpulkan para 

penggemarnya dalam suatu event jejepangan yang menampilkan JKT48 

sebagai bintang tamu, kemampuan ini dikatakan istimewa dan menjadi 

pembeda karena tidak dimiliki oleh instrumen-instrumen lainnya. Selain itu 

seperti sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, target audience JKT48 yang 

merupakan idol group sejak awal mencakup seluruh lapisan masyarakat. 

Maksudnya adalah JKT48 dapat mempengaruhi individu tanpa memandang 

status sosial dan jenis kelamin. 

 Secara umum para penggemar anime, manga dan idol group (JKT48) 

memiliki cirikhasnya. 

a. Penggemar anime dan manga 

Pertama-tama harus diketahui bahwa tidak semua individu yang 

menonton atau menggemari anime dan manga dapat disebut dengan 

wibu (weeaboo) maupun otaku. Ada syarat yang harus dipenuhi 

untuk dapat masuk ke dalam kategori tersebut. Cukup banyak 

ditemukan individu yang hanya tertarik dengan anime populer 

beserta manganya. Umumnya mereka hanya akan menonton dan 

membaca manga dari satu atau dua serial atau judul dalam satu 

jangka waktu tertentu. Serial anime populer seperti Dragon Ball 

(1986), Naruto (2002), One Piece (1999), Pokemon (1996) dan 

Bleach (2004) merupakan anime paling umum yang ditonton oleh 



 

masyarakat Indonesia bahkan di dunia. Individu-individu yang 

hanya menonton dan membaca serial anime tersebut umumnya tidak 

termasuk kategori wibu dan otaku. Individu yang dapat 

dikategorikan dalam kriteria tersebut adalah mereka yang fanatik 

dengan anime hingga hal hal bernuansa Jepang.  

Tamaki Saitou dalam tulisan Welin (2013; 20) mendefinisikan 

Otaku sebagai “something more than just an ordinary anime-fan”. 

Bagi penulis, Otaku adalah orang-orang yang secara serius 

menganggap anime dan manga sebagai hobi mereka, mereka rela 

mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk membeli merchedise 

dari berbagai anime favorit mereka, baik itu dalam bentuk buku, 

poster, game, kostum dan barang lainnya. 

Dapat dikatakan bahwa di luar Jepang Wibu merupakan tingkat 

lanjut dari Otaku karena dalam perjalanan menjadi seorang Wibu 

maka individu akan terlebih dahulu menjadi seorang Otaku. Namun 

sebelum membahas lebih lanjut harus diketahui juga bahwa 

penjelasan penulis mengenai Wibu dan Otaku adalah penerapannya 

terhadap masyarakat Indonesia dan bukan masyarakat Jepang.  

Menurut sejarahnya Weeaboo (wibu) merupakan kata ganti dari 

Wapanesse atau Wannabe Japanese. Sehingga seorang Otaku 

berkebangsaan Jepang tidak dapat kemudian dikatakan sebagai 

Wibu. Individu yang menjadi Wibu adalah mereka yang merasa 

tidak puas dengan keadaan hidupnya saat ini sehingga dirinya 

merasa akan lebih nyaman ketika menjadi orang Jepang sesuai 



 

dengan yang dilihat di manga dan anime, keadaan tersebut termasuk 

letak geografis tempat tinggal, etnik, dan budaya dimana hal tersebut 

juga dikenal sebagai racial dysphoria (Lacusta, 2020; 6). Menjadi 

Wibu membuat individu tersebut menganggap dirinya adalah orang 

Jepang dan mulai menambahkan kosakata Jepang ketika mereka 

berbicara bahkan dengan orang yang tidak mengerti bahasa Jepang.  

 

 

 

b. Penggemar Idol Group JKT48 

Idol juga merupakan bagian dari hal-hal yang diminati oleh 

seorang Otaku. Bahkan dalam berbagai media para fans JKT48 

disebut dengan sebutan Wota yang berasal dari kata Otaku, namun 

sebagian kalangan merasa kurang nyaman dengan sebutan Wota dan 

lebih memilih disebut dengan sebutan fans JKT48. Dalam 

wawancara dengan ketua dari Floraphrodite48 sebagai salah satu 

fanbase member JKT48, dirinya mengatakan bahwa merasa kurang 

nyaman jika dirinya disebut dengan Wota. Menurutnya sebagian 

besar temannya juga merasa malu ketika dibilang Wota, “ 

Waktu sebelum pandemi (covid-19) ke teater 1-2x 

seminggu udah minimal banget sih… 

 Aku sendiri lebih prefer dibilang fans JKT48, ada juga 

video member kalo gak salah Gracia yang bilang kalo nama 

penggemar JKT48 itu dibilang sebagai fans JKT48 aja. Tapi 



 

mungkin sebagian penggemar JKT48 gak keberatan kalo dibilang 

wota ya, soalnya mungkin saja mereka beneran wota (Otaku) 

bukan cuma ngefans sama JKT48 doang”. 

 “Kalo aku emang suka jejepangan, pengen juga nanti abis 

S2 ini kerja terus nabung buat liat teater AKB48 di Jepang, tapi 

kalo buat nonton AKB48 kayaknya bakal susah soalnya antrinya 

bisa lama banget” 

Ketika menjadi penggemar JKT48, individu secara langsung 

atau tidak langsung termasuk dalam suatu komunitas yang cukup 

besar di mana dalam komunitas terdapat berbagai individu dengan 

latar belakang yang berbeda. Mulai dari fans JKT48, Wibu, Otaku 

semua tergabung dalam satu kesatuan yang di dalamnya mereka 

dapat saling berbagi berbagai pengetahuan dan bahasa atau istilah 

yang secara khusus terdapat dan dimengerti dalam kelompok 

mereka, dalam hal ini mereka dapat disebut sebagai penggemar pop 

culture Jepang.  

Dalam wawancara selanjutnya karena pertimbangan latar 

belakang dan kondisi yang berbeda maka penulis menanyakan 

pertanyaan yang berbeda dari sebelumnya. Wawancara dengan 

narasumber yang memperkenalkan dirinya sebagai Bung Firman, 

dirinya mengatakan bahwa lebih merasa diterima dan nyaman dalam 

bersosialisasi secara tatap muka ketika bersama teman-teman 

komunitas JKT48 maupun bersama orang asing ketika berada di 



 

teater atau di acara JKT48 lainnya bahkan ketika acara tersebut 

diselenggarakan di luar daerah. 

Kalo sama temen-temen (dalam komunitas) aku gapapa. 

Misal ada event jkt di luar daerah juga kayak biasa aja sama orang 

baru. Kayak kemaren di Jogja event (JKT48) high tension sama 

circus juga malah nyambung ngobrolnya. 

di kampus malah gak gitu nyaman… 

watashi no namae wa Firman desu… bahasa Jepang bisa dikit-

dikit, nanti mau belajar lagi…  

kalo bisa main ke Jepang ya mau, mau banget tapi yaa mahal… 

Dulu teateran ampir tiap hari, sebisanya lah. Kadang juga 

liat jadwal dlu member siapa yg tampil kan… 

 

Dalam wawancara dengan narasumber yang meminta 

namanya ditulis inisial ZN juga kurang lebih mirip dengan Bung 

Firman 

Perbedaan orang-orang yang ketemu waktu event JKT48 

sama orang-orang di kampus sih lebih ke nyambung apa 

enggaknya. Kalo di kampus orangnya pada gak nyambung 

yaudah jangan maksain ngobrol. 

Teater doang. Kalo event khusus JKT48 sih belum pernah 

berangkat ya, tapi kalo event jejepangan yang ada JKT48 udah, 

itu berangkat juga karna ada perform dari JKT48.  



 

Rame terus semua juga pada ngerti sama JKT48 jadi kalo 

ngobrolin oshi (satu atau lebih member JKT48 yang didukung 

secara khusus) bisa seru apalagi kalo kebetulan samaan. 

Gak bisa bahasa Jepang, kalo denger agak ngerti, masih 

harus belajar lah… 

Ke Jepangnya nanti kalo udah sukses… 

Teateran sering, biasanya ambil yang jadwal malam. Kalo 

lagi libur kampus pasti ngambil 2 skalian sore malam. Kalo 

sekarang gak pernah, kan lagi dibatasi kapasitas cuma sekitaran 

150-200 orang, wajib Official Fans Club terus tiketnya udah 200 

ribu. 

Hal yang eksklusif terdapat pada Otaku dan Wibu sejati adalah prilaku 

Hikikomori atau secara sederhana dapat didefinisikan sebagai mereka yang 

berprilaku menarik diri dari kehidupan sosial atau penyendiri (Kato dkk, 2019; 

427).   

Dalam hal ini dapat terlihat bahwa keberadaan JKT48 menyediakan para 

Otaku dan Wibu wadah atau tempat dimana mereka dapat bersosialisasi dengan 

nyaman. Hal tersebut disebabkan oleh hilangnya faktor penghalang yang membuat 

mereka tidak mau bersosialisasi, dalam masyarakat sosial disekitarnya seringkali 

mereka dianggap sebagai orang yang pendiam dan bertingkah aneh walaupun sudah 

bersikap dan berpakaian “normal” menurut mereka. 

JKT48 memiliki kemampuan untuk mengadakan berbagai macam acara 

yang cukup besar dan dihadiri individu dari berbagai kalangan secara rutin di luar 



 

pertunjukan teater mereka sendiri yang juga rutin dilaksanakan hampir setiap 

harinya membuat JKT48 memiliki peran yang besar dalam mempromosikan atau 

menyebarkan kebudayaan Jepang di Indonesia. JKT48 dalam menyiapkan tempat 

atau wadah bagi para wota dan wibu untuk berkumpul bersama mereka yang secara 

khusus hanya menyukai JKT48 dan hal-hal bernuansa Jepang secara umum adalah 

suatu dukungan yang sangat membantu bagi diplomasi publik Jepang di Indonesia. 

Selain itu JKT48 yang gencar dalam mempromosikan budaya tradisional, budaya 

pop dan bahasa Jepang dalam berbagai kesempatan juga membuka jalan yang lebih 

lebar lagi bagi masyarakat Indonesia untuk mengenal Jepang lebih lanjut.  

Acara-acara yang diselenggarakan oleh JKT48 merupakan acara yang 

bersifat untuk memikat dan mengikat masyarakat Indonesia. Berbagai jenis acara 

yang melibatkan interaksi antar member JKT48 dan para fansnya digelar di 

berbagai kota di Indonesia terlebih khusus pulau Jawa serta dalam beberapa 

kesempatan juga diselenggarakan di luar pulau Jawa. Beberapa acara tersebut 

seperti: 

a. JKT48 Handshake festival 

Handshake festival ini merupakan acara yang tidak selalu berdiri 

sendiri. Seringkali handshake digabungkan dalam acara JKT48 

lainnya yang lebih besar dan menjadi salah satu jadwal yang mengisi 

satu hari dari beberapa hari acara tersebut diselenggarakan. Dalam 

acara ini para fans dapat berkesempatan untuk berpegangan tangan 

sambil berbincang-bincang dengan member yang dipilih sendiri 

oleh fans tersebut. Cara untuk mendapatkan kesempatan tersebut 

adalah dengan membeli JKT48 Download Card dimana kartu 



 

tersebut akan memberikan waktu sepuluh detik untuk berbincang 

dengan member pilihan sambil berpegangan tangan. Kartu tersebut 

dapat dibeli sebanyak yang diijinkan oleh manajemen JKT48 dan 

digunakan skaligus. 

 
Gambar 4. Acara JKT48 High Tension,  

Handshake Festival 2019 

Sumber: Twitter @OfficialJKT48 

 

b. 2-shoot 

Acara ini merupakan kesempatan bagi para fans JKT48 untuk 

dapat berfoto berdua dengan member JKT48 yang dipilihnya. Untuk 

berfoto bersama member pilihannya, fans tersebut harus membayar 

sejumlah uang yang telah ditentukan untuk membeli tiket 2-shoot. 



 

 
Gambar 5. Dokumentasi 2Shoot  

Penggemar JKT48 dengan oshi(idola)nya. 

Sumber: Dokumentasi Pribadi Jovial L. 

 

c. JKT48 Circus 

JKT48 Circus merupakan salah satu acara terbesar yang 

diselenggarakan oleh JKT48. Acara ini disebut sebagai festival yang 

di dalamnya terdapat berbagai macam kegiatan yang mempererat 

hubungan antara member JKT48 dan para fansnya. Kegiatan seperti 

handshake, 2-shoot, live performance serta permainan-permainan 

interaktif antara para member dan fansnya diselenggarakan secara 

bergiliran di hampir seluruh kota besar di pulau jawa serta beberapa 

kota besar di luar pulau jawa. 



 

 

Gambar 6. Acara JKT48 Circus Semarang 

Sumber: Twitter @OfficialJKT48 

 

 

Gambar 7. Acara JKT48 Circus Makassar 

Sumber: Twitter @OfficialJKT48 

 

d. JKT48 Request Hour 

Event ini merupakan kesempatan dimana para penggemar 

JKT48 dapat memilih lagu-lagu yang akan ditampilkan di atas 

panggung. Para penggemar dapat melakukan voting melalui 



 

pembelian tiket pertunjukan teater JKT48 serta melalui website 

penjualan tiket voting yang ditentukan oleh manajemen JKT48. 

Lagu-lagu yang terpilih kemudian akan diurutkan 

penampilannya sesuai dengan jumlah voting yang terkumpul. Dari 

sekian banyak lagu yang dimiliki JKT48 akan dipilih 30 lagu yang 

mendapatkan suara paling banyak. 

 

Gambar 8. JKT48 Request Hour 2019 

Sumber: Twitter @OfficialJKT48 
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