
 

BAB V 

PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 

Cara suatu negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya ternyata berbeda-

beda sesuai dengan kondisi maupun keadaan yang dihadapi negara tersebut. 

Penggunaan hard power dan soft power menjadi pilihan dalam strategi suatu negara 

mencapai tujuannya. Dewasa ini, Jepang memilih menggunakan soft power sebagai 

strategi utama dalam hubungannya dengan Indonesia yang merupakan partner 

dagang penting bagi Jepang. Pengalaman buruk yang dirasakan ketika pristiwa 

MALARI terjadi membuat Jepang sadar bahwa mengandalkan kekuatan ekonomi 

saja dapat menimbulkan efek counter productive dalam usaha Jepang untuk 

menjaga kestabilan hubungan dengan Indonesia. Diperlukan bentuk power lain 

yang bertujuan untunk membangun citra atau pandangan positif dari masyarakat 

Indonesia terhadap Jepang. 

Kehadiran JKT48 sebagai aktor non negara dan salah satu bentuk soft power 

Jepang melalui diplomasi publik memiliki pengaruh yang cukup besar dalam 

pembangunan opini positif masyarakat Indonesia terhadap Jepang, hal tersebut 

kemudian berdampak pada terjaganya hubungan baik antara kedua negara. JKT48 

sebagai idol group menjadi instrumen atau alat yang berguna untuk menyebarkan 

serta mempromosikan berbagai macam kebudayaan Jepang pada masyarakat 

Indonesia. Manajemen JKT48 menyelenggarakan berbagai macam acara yang 

dapat mengumpulkan penggemarnya. Acara-acara seperti JKT48 circus, JKT48 

handshake festival, JKT48 anniversary, Request Hour JKT48 dan acara tahunan 

lainnya selalu dipenuhi oleh ratusan hingga ribuan individu yang tertarik dengan 



 

penampilan dan suasana yang dihadirkan dalan acara-acara tersebut. Semua 

responden yang berhasil diwawancarai terkait penelitian ini mengaku nyaman 

dalam bersosialisasi ketika menghadiri berbagai acara yang menampilkan JKT48, 

selain itu mereka juga menikmati nuansa “jejepangan” yang dihadirkan dalam 

acara-acara tersebut yang dirasa sesuai dengan apa yang mereka minati.   

Penggemar JKT48 yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat terus bertambah 

bahkan “beregenerasi” seiring juga dengan regenerasi member di dalam JKT48 

sendiri, hal tersebut menjadi jaminan untuk kedepannya JKT48 dapat terus berperan 

dalam promosi kebudayaan Jepang kepada masyarakat Indonesia yang kemudian 

menimbulkan bias dalam opini atau pandangan masyarakat terhadap Jepang yang 

positif sehingga diplomasi publik yang dilakukan Jepang di Indonesia dapat 

berhasil. 
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