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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Jepang merupakan salah satu negara yang cukup berhasil dengan diplomasi 

kebudayaannya. Mempunyai karakter yang unik serta latar belakang yang kuat, 

kebudayaan Jepang mampu dikenal luas keberbagai negara. Istilah-istilah seperti 

karate, sushi1, takoyaki2, bento3, origami4, harajuku5, cosplay, serta manga dan 

anime menjadi populer dan tidak asing bagi sebagian orang. Ketertarikan akan 

produk budaya Jepang tersebut bahkan dijadikan suatu hobi, gaya hidup, bahkan 

profesi. Menjamurnya rumah makan dengan masakan khas Jepang, banyaknya 

komunitas pecinta manga dan anime, dan orang-orang yang menekuni manga 

                                                           
1Sushi adalah makanan Jepang yang terdiri dari nasi yang dibentuk bersama lauk (neta) berupa 

makanan laut, daging, sayuran mentah atau sudah dimasak. Snopes, “If You Knew Sushi”, Urban 

Legend Reference Pages, 20 Februari 2007, pada: www.snopes.com/food/ingredient/sushi.asp, 

diakses 15 Agustus 2014  
2Takoyaki adalah sejenis pangsit goreng berbentuk bulat yang terbuat dari adonan berbasis telur 

dengan potongan gutita di dalamnya. “___”, Takoyaki, Bola-bola Gurita yang Nikmat, j-cul, 2012, 

pada: j-cul.com/takoyaki-bola-bola-gurita-yang-nikmat/, diakses 22 Agstus 2014   
3Bento adalah istilah dalam bahasa Jepang yang berarti bekal makanan saat bepergian ke luar rumah. 

Maya,”Beginilah Sejarah Bento, Nasi Kotak Asal Jepang”, diakses 4 Juli 2013, 

www/dreamersradio.com/article/20564/beginilah-sejarah-bento-nasi-kotak-asal-jepang. Dalam 

bukunya, Yuyun A. mengartikan bento sebgaia bekal makanan. Biasanya terdiri dari: nasi, lauk-

pauk, sayur atau salad, dan buah-buahan yang disajikan dalam wadah makanan dan biasanya 

dijadikan bekal untuk makan siang. Yuyun A.,2014, Fast-Food Bento Jepang Aka Franchise Modal 

kecil,Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 7 
4Origami adalah seni melipat kertas untuk membentuk suatu benda, bunga dan hewan. 

“___”,Sejarah Origami Jepang”, pada: 2010,www.sejarahkita.web.id/2010/11/sejarah-origami-

jepang.html, diakses 22 Agustus 2014 
5Harajuku merupakan nama suatu area di sekitar stasiun JR Harajuku, distrik Shibuya, Tokyo. 

Harajuku muncul atas protes kaum remaja terhadap budaya tradisional Jepang yang dianggap sangat 

patriarki. Protes tersebut dilakukan dengan ekspresi berpakaian dan berdandan di area tersebut. Gaya 

berpakain harajuku kemudian menjadi budaya pop dan masuk ke berbagai negara. Olivia Lewi 

Pramesti, “Gaya Harajuku di Mata Peneliti Indonesia”, 11 Desember 2012, National Geograpic 

Indonesia, pada: nationalgeograpic.co.id/berita/2012/12/gaya-harajuku-di-mata-peneliti-indonesia, 

diakses 22 Agustus 2014   

http://www.snopes.com/food/ingredient/sushi.asp
http://www.sejarahkita.web.id/2010/11/sejarah-origami-jepang.html
http://www.sejarahkita.web.id/2010/11/sejarah-origami-jepang.html
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sebagai profesi (mangaka) merupakan beberapa contoh bagaimana budaya dapat 

berpengaruh pada kehidupan suatu masyarakat. Pada kajian hubungan 

internasional, fenomena tersebut menjadi penting karena budaya merupakan salah 

satu unsur kekuatan yang dimiliki suatu negara (soft power). Lebih jauh lagi, 

budaya dapat mempengaruhi perilaku orang lain. Melihat potensi tersebut 

pemerintah Jepang mampu mengemas soft power sebagai alat untuk melakukan soft 

diplomacy. Namun dalam upaya melakukan diplomasi kebudayaan, pemerintah 

Jepang tidaklah sendiri. Aktor diplomasi non negara yang secara struktural berada 

di luar pemerintahan turut berperan dalam mendukung kebijakan luar negeri 

Jepang. 

Keterlibatan banyak aktor dalam melakukan diplomasi kebudayaan inilah 

yang menjadi menarik untuk diteliti, dan kebudayaan yang dimaksud oleh penulis 

adalah budaya manga dan anime. Ada berbagai rangkaian kerjasama antara 

pemerintah sebagai aktor utama kepada aktor-aktor di luar pemerintah. Pada 

penelitian ini penulis tidak terlalu jauh mendeskripkripsikan dampak atau pengaruh 

yang diakibatkan oleh diplomasi kebudayaan Jepang. Namun lebih terfokus pada 

bagaimana diplomasi kebudayaan itu dapat dijalankan. Artinya penulis 

menekankan pada strategi yang kemudian dimainkan banyak aktor diplomasi yang 

turut memainkan peran dalam implementasi diplomasi kebudayaan tersebut. 

Diplomasi kebudayaan menjadi sebuah alternatif lain sebagai soft power  

untuk mendukung kepentingan nasional suatu negara. Seperti halnya negara Jepang 

dengan produk pop-culture-nya yang dapat dikenal luas diberbagai negara seperti 

manga dan anime. Saat ini manga dan anime telah menjadi sesuatu yang identik 
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dengan Jepang. Masyarakat seketika akan terbayang pada manga dan anime ketika 

berfikir tentang Jepang dan begitupun sebaliknya. Hal ini dapat dilihat pada sosok 

popular Doraemon. Masyarakat Indonesia sangat mengenal Doraemon dan 

mengakuinya dari mana ia berasal. 

Oleh karena itu tokoh yang berasal dari manga yang sangat sukses di 

Indonesia itu dijadikan icon duta diplomasi budaya Jepang.6Doraemon 

menunjukkan bahwasanya manga dan anime dapat disebut dan menjadi diplomat 

Jepang masa kini. Daripengangkatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah 

Jepang menganggapmanga dan anime sebagai soft power yang penting sebagai 

salah satu upaya Jepang dalam melakukan diplomasinya ke negara lain. Karena 

manga dan anime dianggap dapat mencitrakan hal-hal yang positif kepada 

masyarakat internasional dan Indonesia pada khususnya. 

Keberhasilan komik (manga) Jepang ini dalam mengambil hati dan pikiran 

masyarakat menjadikan manga sebagai mitra dalam diplomasi kebudayaan Jepang. 

Hal ini diungkapkan Taro aso ketika menjabat menteri luar negeri menggunakan 

media dan budaya popular yang sangat efektif untuk mempenetrasi masyarakat 

dalam diplomasi.7Jepang telah memanfaatkan manga dan anime sebagai alat 

berdiplomasi ke berbagai negara termasuk Indonesia. Dan mangadan anime hadir 

dan digunakan untuk mendukung multy-track diplomacy di level masyarakat serta 

sebagai media pendukung soft power Jepang dalam hubungan antar negara. 

                                                           
6Tokoh Komik Doraemon Duta Besar Animasi, di: 

http://www.tempointeraktif.com/hg/masalah/896. diakses 24 November 2010 
7Ibid 

http://www.tempointeraktif.com/hg/masalah/896
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Jepang dapat mengenalkan atau bahkan bisa dikatakan mempromosikan 

budaya masyarakatnya melalui mangadan anime, dengan mendeskripsikan 

kehidupan sehari-hari masyarakat Jepang yang dikenal giat, rajin, patuh, sopan, dan 

pantang menyerah. Mangadan anime merupakan produk hiburan Jepang yang 

sangat terkenal bahkan sampai sekarang. 

Anime memiliki salah satu peran yang penting sebagai media yang 

mempererat hubunganbilateral. Hal tersebut dapat kita lihat saat pemerintah Jepang 

mengangkat tokoh Doraemon sebagai duta animasi Jepang pada tahun 2008 dan 

bertugas untuk mengenalkan lebih jauh budaya ke berbagai negara termasuk 

Indonesia.8Sejarah awal masuk dan berkembangnya anime di Indonesia pertama 

kalinya adalah sekitar awal tahun 1980-an,9 dan menjadi trend dalam masyarakat 

Indonesia pada waktu itu. Hal ini dikarenakan untuk pertama kalinya masyarakat di 

Indonesia mengenal anime, yang sama sekali berbeda dengan film-film animasi 

yang datang dari Amerika maupun Eropa, yang sebelumnya merajai film-film 

animasi di Indonesia. Masyarakat memandang anime sebagai bentuk hiburan yang 

baru dan unik sehingga dengan cepat meraih popularitas di Indonesia di mana 

audience anime yang utama pada saat itu adalah anak-anak. Pada periode tersebut 

anime hadir dalam format video kaset yang muncul seiring dengan populernya 

mesin video beta. Anime yang masuk ke Indonesia terutama adalah judul-judul yang 

dibuat dan popular di Jepang pada tahun 1970-an yaitu anime dengan genre science 

                                                           
8 Tokoh Komik Doraemon Duta Besar Animasi, di: 

http://www.tempointeraktif.com/hg/masalah/896. diakses 24 November 2010 
9 20 tahun ngoleksi pernik anime, Jawa Pos Online, di:www.jawapos.co.id, 19 Agustus 2001, 

diakses pada 6 Desember 2009 

http://www.tempointeraktif.com/hg/masalah/896
http://www.jawapos.co.id/
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fiction seperti Voltus V,10 TVRI sebagai satu-satunya stasiun televisi di Indonesia 

juga turut berperan dalam menayangkan anime. 

Tahun-tahun selanjutnya perjalanan hidup anime mengalami pasang surut 

dan sempat vakum seiring berakhirnya era mesin video beta pada akhir tahun 1980-

an.11 Hal ini juga dikarenakan stasiun televisi lebih banyak memberikan jam 

tayangnya untuk animasi buatan Amerika atau Eropa yang dianggap sebagai suatu 

trend sehingga sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan. Hingga akhirnya pada awal 

tahun 90-an anime kembali eksis seiring dengan bermunculan stasiun-stasiun 

televisi baru seperti RCTI disusul kemudian dengan SCTV dan Indosiar.12 

Stasiun-stasiun tersebut mulai gencar menayangkan sejumlah judul anime 

populer dengan target audience anak-anak, diantaranya seperti Doraemon, Saint 

Saiya, Sailor Moon, Dragon Ball, dan masih banyak lagi judul anime yang 

ditayangkan sehingga secara tidak langsung dapat dikatakan mendukung 

perkembangan anime di Indonesia. 

Semenjak akhir tahun 1990-an berlanjut hingga tahun 2000-an ini, jalur 

peredaran anime diIndonesia lebih banyak melalui rental atau toko anime dalam 

format VCD/DVD. Pada periode ini kepopuleran anime sudah begitu sangat luar 

biasa sampai kepada kondisi yang sulit dibayangkan oleh para otaku (penikmat 

anime) sebelumnya. Trend anime juga didukung dengan munculnya distributor 

                                                           
10Andy Christine Yuliani, Studi tentang animasi Jepang (anime)dan perkembangannya di 

Indonesia, di: http://digilib.petra.ac.id/jiunkpe/s1/jdkv/2003/jiunkpe-ns-s1-2003-42499169-7234-

animechapter4.Pdf, di akses pada 6 November 2009 
11Ibid. 
12Ibid. 

http://digilib.petra.ac.id/jiunkpe/s1/jdkv/2003/jiunkpe-ns-s1-2003-42499169-7234-animechapter4.Pdf
http://digilib.petra.ac.id/jiunkpe/s1/jdkv/2003/jiunkpe-ns-s1-2003-42499169-7234-animechapter4.Pdf
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resmi yang berusasaha memenuhi kebutuhan otaku akan masuknya lebih banyak 

anime di Indonesia.13 

Kemudian pada tahun-tahun terakhir ini anime mulai kembali menjadi 

booming lagi di Indonesia. Seperti yang dapat terlihat dari kepopuleran anime 

Naruto dan One Peace yang menghebohkan. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya 

porsi tayang untuk anime yang mulai mendominasi program film animasi di 

berbagai stasiun televisi. Perlu disadari dalam era globalisasi sekarang ini, 

penyebaran informasi serta hubungan ekonomi hampir tidak lagi mengenal batas. 

Anime menjadi bagian dari pop culture di seluruh dunia. Dan Jepang sendiripun 

sangat gencar mempromosikan anime. Kepopuleran anime dan manga Jepang pun 

menjadi trend di Indonesia.  

 

1.2 Rumususan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mengajukan 

rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian kali ini yaitu:Bagaimana 

Diplomasi Kebudayaan Jepang di Indonesia Melalui Manga dan Anime? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang 

strategi diplomasi kebudayaan Jepang melaui Manga dan Anime di Indonesia. 

 

 

                                                           
13Ibid 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari suatu penelitian untuk menyelidiki isu-isu yang relevan 

dengan maksud mengkonfirmasi atau mendiskonfirmasi tentang posisi-posisi 

teoritis dan empiris. Sasaran utamanya adalah untuk mendapatkan informasi umum 

tentang satu fenomena, dengan sedikit tekanan penempatan aplikasi pada contoh-

contoh dunia nyata dari fenomena.14 

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini sebagai bahan kajian mendalami 

dan mengembangkan ilmu pengetahuan Hubungan Internasional tentang diplomasi 

kebudayaan Jepang melalui manga dan anime di Indonesia. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis berhubungan dengan aplikasi dari teori untuk memecahkan 

masalah-masalah. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai bahan 

masukan dan pertimbangan diplomasi kebudayaan Jepang melalui manga dan 

anime di Indonesia dengan konsep multy-track diplomacy guna menyikapi 

fenomena-fenomena internasional terkait dengan masalah diplomasi budaya dan 

dapat dijadikan rekomendasi bagi pihak yang berkepentingan. 

 

1.5 Penelitian Terdahulu 

Untuk menjaga keaslian tulisan ini peneliti akan mengemukakan beberapa 

penelitian terdahulu sebagai dasar untuk melengkapi tinjauan pustaka serta menjadi 

                                                           
14Kenneth S. Bordens and Bruce B. Abbott. Research Designs and Methods: A Process Approach. 

dalam: Ulber Silalahi.2009.Metode Penelitian Sosial.Bandung: PT Refika Aditama. Hal. 22 
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pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berikut adalah beberapa 

penelian terdahulu yang peneliti sajikan: 

1.5.1 Kepentingan Diplomasi Jepang di Indonesia dalam Momentum 

Peringatan Tahun Emas Diplomatik Indonesia-Jepang.15 

Penelitian ini ditulis oleh Rinda Choiriyah, adalah salah satu lulusan 

mahasiswi Jurusan ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah 

Malang. Penelitian ini ditulis sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar 

sarjana ilmu politik di Universitas Muhammadiyah Malang jururan ilmu Hubungan 

Internasional. Pada tulisan tersebut peneliti lebih mengutamakan pada bagaimana 

agenda acara satu tahun pada peringatan Tahun Emas Hubungan Diplomatik 

Indonesia dengan Jepang. Serta kepentingan diplomasi kebudayaan Jepang dalam 

momentum peringatan tersebut. Peneliti tidak membahas dampak dari diplomasi 

kebudayaan Jepang di Indonesia. Pada penelitian ini dituliskan bahwa pada tahun 

2008 merupakan Tahun Emas Hubungan Persahabatan antara Indonesia-Jepang. 

Dalam peringatan ini Jepang menggunakan pendekatan diplomasi kebudayaan 

untuk mencapai kepentingan nasional negaranya. 

Penelitian tersebut berusaha menemukan kepentingan Jepang untuk 

meningkatkan hubungan persahabatan dengan Indonesia. Selain itu Jepang ingin 

mengubah citra buruk dimasa lalu semasa kekejaman penjajah atas Indonesia. 

Konsep yang dipakai dalam tulisan tersebut adalah konsep diplomasi kebudayaan, 

konsep kepentingan nasional, dan konsep multy-track diplomacy. 

                                                           
15 Rinda Choiriyah, 2010. Kepentingan Diplomasi Kebudayaan Jepang di Indonesia dalam  

Momentum Peringatan Tahun Emas Hubungan Diplomatik Indonesia-Jepang, laporan penelitian 

jurusan ilmu Hubungan Internasioanal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Muhammadiyah Malang, Malang. 
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1.5.2 Budaya Populer Sebagai Alat Diplomasi Publik: Analisa Peran 

Korean Wave Dalam Diplomasi Publik Korea Periode 2005-201016 

Pada penelitian ini dituliskan bahwa sebagai budaya popular dalam hal ini 

adalah Korean wave telah berhasil dan tersebar dan dikenal oleh masyarakat asing, 

terutama masyarakat-masyarakat negara Asia. Keberhasilan Korean wave ini 

digunakan pemerintah sebagai peluang untuk meningkatkan citra positif Korea 

dengan menjadikan Korean Wave dalam bagian aktifitas diplomasi publik. Konsep 

yang dipakai pada penelitian ini adalah diplomasi publik, diplomasi kebudayaan, 

dan pop culture. 

1.5.3 Diplomasi Hip Hop sebagai Diplomasi Kebudayaan Amerika 

Serikat17 

Penelitian ini coba mendiskripsikan bagaimana hip hop diplomacy 

dijalankan oleh U.S. State Departement dalam kerangka diplomasi budaya. Penulis 

menjelaskan  bahwa untuk mengukur secara kuantitatif, dampak positif yang 

dihasilkan diplomasi hip hop memang sulit untuk diprediksi sama halnya seperti 

diplomasi budaya lain yang memang membutuhkan waktu yang panjang dan proses 

yang berkesinambungan. Amerika Serikat juga belum juga dapat merasakan 

keuntungan ekonomi maupun politik langsung dari kegiatan diplomasinya. Namun 

hal itu bukan dianggap yang terpenting dalam hal ni karena tujuan diplomasi 

budaya adalah mencipptakan mutual understanding. Walaupun sulit untuk 

                                                           
16Adina Dwirezanti, 2012. Budaya Populer Sebagai Alat Diplomasi Publik: Analisa Peran Korean 

Wave Dalam Diplomasi Publik Korea Periode 2005-2010, laporan penelitian jurusan ilmu 

Hubungan Internasioanal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta. 
17Baroja Rahman, 2012. Diplomasi Hip Hop sebagai Diplomasi Budaya Serikat, laporan penelitian 

jurusan ilmu Hubungan Internasioanal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 

Jakarta. 
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dievaluasi keberhasilannya dalam jangka waktu singkat, program diplomasi hip hop 

yang dijalankan Amerika Serikat jelas telah memberi harapan yang signifikan. 

Selain sebagai jalan untuk menyampaikan values dan menampilkan keberagaman 

yang dimiliki negara Amerika. Dengan konsep diplomasi budaya (cultural 

diplomacy), dan soft power. 

 

Tabel 1.1 : Penelitian Terdahulu 

No. Nama/Judul Metodologi dan 

Pendekatan 

Hasil 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rinda 

Choiriyah/Kepentingan 

Diplomasi Kebudayaan 

Jepang Di Indonesia 

Dalam Momentum 

Peringatan Tahun 

Emas Hubungan 

Diplomatik Indonesia-

Jepang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adina 

Dwirezanti/Budaya 

Populer Sebagai Alat 

Diplomasi Publik: 

Analisa Peran Korean 

Wave Dalam 

Diplomasi Publik 

Korea Periode 2005-

2010 

 

-Deskriptik analitik 

-Konsep diplomasi 

kebudayaan, konsep 

kepentingan nasional, 

multy-track diplomacy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendekatan 

kualitatatif, 

Diplomasi Publik, 

Diplomasi 

kebudayaan, pop 

culture. 

 

 

 

 

-Jepang ingin 

meningkatkan hubungan 

persahabatan yang telah 

terjalin selama setengah 

abad, yang didasarkan pada 

komitmen kedua negara 

untuk lebih meningkatkan 

kerjasama disegala bidang. 

Untuk mencapai 

kepentingan tersebut, 

Jepang menggunakan 

pendekatan diplomasi ke 

Kepentingan kedua adalah 

Jepang Ingin merubah -

image negatif Jepang di 

masa lalu sebagai penjajah 

terkejam selama 3,5 tahun 

dan telah merugikan 

bangsa Indonesia. 

 

-Korean Wave mendorong 

kerjasama dengan negara 

lain dan memperkuat daya 

saing nasional melalui 

peningkatan citra nasional 

negara Korea. 

-Aktivitas diplomasi publik 

melalui Korean wave ini 

berhasil menarik minat 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajora 

Rahman/Diplomasi 

Hip Hop sebagai 

Diplomasi Kebudayaan 

Amerika Serikat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode kualitatif.  

Kosep Diplomasi 

Budaya, soft power, 

dipomasi olahraga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

masyarakat Asing untuk 

datang ke Korea. 

-Aktivitas diplomasi publik 

ini berhasil dalam 

meningkatkan citra positif 

Korea di mata 

internasional. 

-Mendorong kemajuan 

bidang-bidang lain dari 

Korea, seperti olahraga dan 

terutama kebudayaan 

tradisional Korea dan 

peningkatan penjualan 

produk-produk Korea. 

-Aktifitas diplomasi publik 

dengan Korean wave Ini 

berhasil mendorong adanya 

kerjasama antara Korea 

dengan negara-negara 

lainnya. 

Amerika Serikat dengan 

kekayaan 

kontenporer/modern yang 

dimilikinya, mencoba 

menggunakan tools ini 

sebagai bagian dari 

diplomasinya dalam upaya 

mendekati publik luar 

negeri. 

 

Tujuan dari diplomasi 

budaya adalah menciptakan 

mutual understanding. 

Dengan menggunakan 

diplomasi kebudayaan 

manga dan anime, Jepang 

telah berhasil 

meningkatkan citra 

negaranya di dunia 

internasional dan Indonesia 

pada khususnya. 

Menarik perhatian 

masyarakat asing untuk 

datang ke Jepang. 
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4. 

 

M. Hadi Sururin/Peran 

Manga da Anime 

dalam Diplomasi 

Kebudayaan Jepang di 

Indonesia 

-Metode deskriptif 

-Pendekatan kualitatif 

-Konsep soft power, 

diplomasi kebudayaan, 

budaya pop, muty-track 

diplomacy. 

Jepang memanfaatkan 

budaya populernya (manga 

dan anime) sebagai alat 

untuk melakukan diplomasi 

ke berbagai negara. 

Diangkatnya Doraemon 

sebagai duta animasi 

Jepang pada tahun 2008 

silam memperlihatkan 

keseriusan pemeritah 

Jepang untuk mengenalkan 

budayanya kepada 

masyarakat internasional. 

Di sisi yang lain, terdapat 

banyak aktor di luar 

pemerintahan Jepang yang 

turut mendukung diplomasi 

kebudayaan Jepang (manga 

dan anime). 

 

 

1.6 Landasan Konseptual 

1.6.1 Konsep Soft Power 

Soft power merupakan salah satu unsur dari national power, merupakan 

salah satu bagian yang penting dalam kajian studi hubungan internasional. Power 

dalam konteks kajian studi ilmu hubungan internasional itu sendiri dapat diartikan 

sebagai sebuah alat (tool) untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Nye power adalah 

kemampuan untuk mengubah prilaku orang lain untuk mendapatkan apa yang anda 

inginkan.18 Namun tidak jarang juga power dalam hal ini menjadi tujuan itu sendiri. 

Dapat disimpulkan dari pengertian di atas power dalam konteks kajian studi ilmu 

hubungan internasional adalah sebuah alat dan tujuan dari aktor hubungan 

internasional itu sendiri.    

                                                           
18Joseph S. Nye JR,Think again: soft 

power,di:http://www.foreignpolicy.com/articles/2006/02/22/think_again_soft_power?wp_login_re

direct=0, di akses pada: 20 Maret 2012. 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2006/02/22/think_again_soft_power?wp_login_redirect=0
http://www.foreignpolicy.com/articles/2006/02/22/think_again_soft_power?wp_login_redirect=0
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Sedangkan soft power sendiri biasanya meliputi hubungan diplomasi dan 

pengaruh budaya suatu negara dengan negara lain. Soft power adalah konsep yang 

saat ini banyak digunakan dalam terminologi kontenporer ilmu politik sebagai suatu 

pemikiran yang merujuk kepada budaya sebagai kekuatannya. Oleh karena itu soft 

power memiliki definisi sebagai kemampuan dari sebuah badan politik (a political 

body) untuk mempengaruhi badan politik lainnya melalui penggunaan budaya dan 

ideologi. Soft power menurut Nye adalah kemampuan suatu negara untukmencapai 

tujuannya dengan lebih menggunakan daya tarik (attraction) daripada paksaan 

(coercion) dan pembayaran (payment).19 Satu kunci determinan dari soft power 

adalah ia memiliki kekuatan dimana badan politik dan atau negara lain dapat 

mengadopsi nilai, budaya dan ideologi baru tersebut. Dalam soft power, 

penggunaan militer sangat dihindari karena soft power menggunakan strategi 

mengkooptasi masyarakat secara damai melalui kebijakan-kebijakan yang 

dikeluarkan.  

Soft power adalah usaha suatu negara untuk “menguasai” negara lain 

dengan cara mengatur agenda mereka sedemikian rupa melalui budaya dan nilai 

sehingga negara lain memujanya (admiring). Dalam ruang lingkup yang lebih kecil, 

Nye mengatakan bahwa soft power adalah kemampuan suatu negara untuk 

menegaskan pilihan-pilihan negara lain apakah mereka ikut atau tidak dalam 

budaya dan nilai yang disebarluaskannya. Soft power dapat dianggap sebagai 

kekuatan yang “diam-diam” karena ia biasanya mengendap dalam kognisi di setiap 

                                                           
19Yolana Wulansuci, Soft Power Joseph Nye, dalam: Joseph S. Nye Jr., Soft Power The Means to 

Succes in World Politics, (New York: Public Affair, 2004), x 
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tingkat kehidupan. Nye juga mengatakan bahwa soft power memiliki unsur 

psikologis seperti layaknya sepasang insan yang sedang memadu kasih, dimana 

terdapat unsur “kimia misterius” (mysterious chemistry) yang dapat menimbulkan 

kecocokan dan ketertarikan satu sama lain. Sehingga dalam terminologi ilmu 

behavioral, soft power disebut sebagai kekuatan yang menarik perhatian. Juga 

dalam theorytalk Nye menyebutkan bahwa kekuatan seni, budaya, gaya hidup, dan 

semacamnya sebagai sarana diplomasi dapat memberi pengaruh kepada aktor 

lain.20 

1.6.2 Konsep Diplomasi Kebudayaan 

Secara konvensional, pengertian diplomasi adalah sebagai usaha suatu 

negara-negaradi kalangan masyarakat internasional.21 Definisi tersebut juga 

mempunyai persamaan substansi dengan pendapat KM Panikkar dalam bukunya 

The Principle and Pratice Diplomacy yang menyatakan diplomasi dalam 

hubungannya dengan politik internasional adalah seni mengedepankan kepentingan 

suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain.22 

Sedangkan kebudayaan secara makro dapat diartikan sebagai keseluruhan 

sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan 

masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.23 Dalam arti mikro, 

kebudayaan biasanya termanifestasikan dalam pendidikan, ilmu pengetahuan, dan 

olahraga. Dengan demikian diplomasi kebudayaan dapat diartikan sebagai usaha 

                                                           
20Peer Schouten, 2012, Theory Talk , Yogyakarta, Penerbit: Lembaga Pengembangan Pendidikan, 

Penelitian, dan Masyarakat (LP3M), hal. 29 
21KJ Holsti, International politics, A Framework for Analysis, Prentice Hall of India, New Delhi, 

hal. 82-83 
22SL Roy, 1991, Diplomacy, Jakarta: Rajawali Press, hal. 3 
23Kuntjaraningrat, 1979. Hukum Diplomasi Internasional, Surabaya: Usaha Nasional, hal.135 
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suatu negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi 

kebudayaan, baik secara mikro maupun secara makro, misalnya propaganda dan 

lain lain yang dalam pengertian konvensional dapat dianggap sebagai bukan politik, 

ekonomi, ataupun militer. 

Menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja, diplomasi kebudayaan merupakan 

suatu tahap perkembangan baru dalam sejarah diplomasi kita dengan mencoba 

untuk menambah suatu dimensi baru pada cara kita melakukan diplomasi dengan 

mempergunakan kekayaan pembendaharaan seni budaya sebagai sarana untuk 

melakukan diplomasi dalam arti seluas-luasnya.24 

Dari berbagai sistem kebudayaan yang ada dapat digolongkan menjadi 3 

berdasarkan wujudnya, di antaranya adalah: 

1. Wujud kebudayaan sebagai satu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-

nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. 

2. Wujud kebudayaan sebagai aktivitas kelakuan berpola dari manusia 

dalam masyarakat. 

3. Wujud benda-benda hasil karya manusia.25 

Diplomasi kebudayaan dapat dilakukan oleh pemerintah maupun 

nonpemerintah, individual maupun kolektif atau setiap warga negara. Oleh 

karenaitu, pola hubungan diplomasi kebudayaan antar bangsa terjadi antar siapa 

saja sebagai aktornya dimana tujuan dan sasaran umum utama dari diplomasi 

kebudayaan adalah untuk mempengaruhi pendapat umum (masyarakat negara lain), 

                                                           
24A. Mansyur Effendi, 1993. Hukum Diplomasi Internasional, Surabaya: Usaha Nasional, hal.135 
25Ibid. 137 
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baik pada level nasional maupun internasional yang artinya bahwa dalamupaya 

diplomasinya akan berdampak pada tercapainya pencitraan yang baik terhadap 

dirinya (Jepang). 

Bagi Jepang anime merupakan salah satu media diplomasi yang sangat 

efektif dengan menawarkan cerita mengenai Jepang melalui visualisasi apik 

danmengambarkan cerita mengenai Jepang mulai dari sejarah, budaya, gaya 

hidup,karakter masyarakat, serta kondisi sosial. Jadi secara tidak langsung 

masyarakat Indonesia mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa, telah tersuguhi 

berbagaigambaran tentang Jepang, yang tercitra memiliki akar budaya yang begitu 

adi luhung, dan memasuki masa modernpun tidak lupa atau meninggalkan budaya 

nenek moyang yang selalu jadi kebanggaan bangsa Jepang. 

Dengan Kehadiran animedan mangadi Indonesia semakin mempertegaskan 

jati diribangsa Jepang sebagai bangsa yang besar kepada masyarakat dan 

menjadikananime sebagai sub-kultur yang semakin dikenal luas dan diminati oleh 

masyarakatIndonesia khususnya remaja. Hingga Hal ini membuat Jepang hampir 

dapatdisejajarkan dengan Amerika Serikat dan film Hollywoodnya dalam segi 

popularitas dan pengaruh budaya pop-nya di Indonesia. 

1.6.3 Konsep Budaya Pop 

Budaya populer adalah sarana modern di mana identitas nasional, etnik, 

gender, agama, dan kelas sosial saling memperjuangkan signifikasi dan dominasi 

dalam politik ruang publik. Budaya pop bisa diartikansebagai budaya yang 

mendominasi dari budaya yang lain (sub-cultural). 
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Budaya dikatakan dominan karena banyak masyarakat yang menyetujui, 

menyepakati bersama, menerima atau menyukai sebuah kebudayaan. Maka tidak 

salah jika budaya pop dikatakan sebagai ‘trend’ yang terjadi di masyarakat.Budaya 

pop bisa terbentuk dari dorongan industrialisasi, dimana hanyabeberapa orang yang 

‘memiliki’ mendorong khalayak banyak untuk mengikuti budaya mereka. Misalnya 

celana jeans merk Levis diproduksi oleh beberapa orang saja namun kemudian 

menjadi tren di kalangan masyarakat sebagai celana panjang yang trendi. 

Kepraktisan, pragmatisme, dan keinstanan dalam pola kehidupan menjadi 

salah satu pendorong masyarakat mengikuti budaya pop. Di sinilah media massa, 

seperti televisi, menjadi media yang efisien dalam mengkomoditaskan segala 

sesuatu dan menjualnya dalam bentuk praktis agar dapat dengan mudah dicerna dan 

ditelan oleh masyarakat.  

John Storey memberikan 6 definisi tentang budaya populer.26Budaya populer: 

1. Sangat disukai secara luas oleh banyak orang. 

2. Budaya yang tersisa dari budaya tinggi. 

3. Budaya popular adalah sama dengan budaya massa 

4. Budaya popular adalah budaya yang berasal dari rakyat. 

5. Budaya popular adalah satu tempat pergulatan antara kelas dominan 

dengankelas yang didominasi. 

6. Popular Culture adalah budaya post-modern. 

                                                           
26 Dipo D. Siahaan, Transkrip Seminar Peneliti Muda Studi Jepang, di: 

http://www.opensubscriber.com/message/mediacare@yahoogroups.com/6578689.html, diakses 

pada 24 April 2010 

http://www.opensubscriber.com/message/mediacare@yahoogroups.com/6578689.html
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Budaya populer Jepang sejak tahun 1990-an mendapat perhatian besar 

daridunia internasional. Bentuk budaya popular Jepang yang mendunia itu antara 

lain adalah anime, games, manga, dan fashion-style, bahkan hingga bahkan 

makananJepang, seperti sushi, sashimi dan lain sebagainya. Budaya pop yang 

dihasilkan sebagai turunan dari anime dan manga juga merambah ke jalur fashion-

style, yaitu di Jepang dimana awalnya hanya beberapa orang yang gemar memakai 

pakaian yang “berwarna warni’’ sebagai bentuk ekspresi kecintaan mereka terhadap 

berbagai macam anime namun kemudian menjadi trend di kalangan masyarakat 

sebagai gaya berpakaian yang “keren” atau lebih dikenal dengan Harajuku Style. 

Hampir semua anak-anak pernah mamainkan play station dan berbagai 

macam video game yang terus dibuat dan dikembangkan oleh Jepang dan 

merupakan salah satu bentuk budaya populer. Tidak hanya anak- anak yang 

menyukainya, orang dewasa pun mulai banyak yang menggemarinya, di Indonesia 

sendiri semakin banyak yang memiliki console games, belum lagi menjamurnya 

game center di berbagai pelosok.  

Dulu orang jarang mengaku menghabiskan waktunya dengan bermain 

game, karena bukan dianggap satu hal yang keren dan lebih ke arah refreshing. 

Kini, dengan perkembangannya, terjadi perubahan posisi. Game menjadi sesuatu 

yang trend. Masyarakat Indonesia semakin dihadapkan pada tingkat konsumsi yang 

tinggi akan sebuah hiburan dimana media massa semakin mempercepat 

pendistribusiannya terhadap masyarakat luas. Anime misalnya, sebagai sebuah 

hiburan anime mampu mengambil hati masyarakat khususnya generasi muda, 
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anime sebagai sebuah mainstream ialah hasil dari fenomena budaya pop, yang 

mampu menjangkau mulai dari anak-anak hingga kalangan dewasa.  

Dikarenakanmemiliki perpaduan yang konstan antara anime dan budaya 

populer Jepang adalah suatu hal yang penting. Anime kini tidak lagi murni Jepang, 

tetapi juga terpengaruh oleh budaya Barat. Tetapi anime tetap menarik karena 

memiliki ‘perbedaannya’ sendiri. Anime walaupun telah terpengaruh secara luar 

biasa dari budaya global, anime tetap digolongkan sebagai produk original dari 

beragam hubungan kondisidan keadaan yang telah menciptakan budaya modern 

Jepang. Jepang sendiriadalah masyarakat yang tetap terlihat unik, sebagai satu-

satunya negara modern dikawasan Asia, sebagaimana dilihat dari sudut pandang 

barat.  

Dan sejarah panjang Jepang sendiri juga terekspresikan dalam jangkauan 

mode, tema dan penggambarannya dalam anime. Sebagai sebuah karya seni 

kontemporer Jepang yang kaya dan menarik,dengan kekhasan estetika naratif dan 

visual, yang berakar pada budaya tradisionalJepang dan menjangkau perkembangan 

seni dan media terkini, anime mampu bertahan hingga saat ini dan semakin diminati 

oleh berbagai kalangan masyarakat sebagai sebuah budaya pop yang mengglobal. 

Konsep budaya populer Jepang dikemukakan oleh Hidetoki Kato yang 

mengatakan bahwa istilah budaya populer dalam bahasa Jepang lebih tepat disebut 

sebagai taishuu bunka atau budaya massa.27Taishuu bunka juga sering disingkat 

menjadi taishuuka yang artinya hal yang menyebar dan dikenal di kalangan 

                                                           
27Hidetoshi Kato, 1989, Hanbook of Japanese Popular Culture, Westport: Greenwood Press, hal. 

xvii 
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masyarakat banyak dan semacamnya. Budaya populer Jepang terdiri dari berbagai 

jenis seperti manga dan anime yang banyak disuakai tidak hanya oleh masyarakat 

Jepang saja tetapi juga disukai oleh masyarakat dari negara-negara lain. Hal ini 

menyebabkan manga dan anime diproduksi secara massa.   

1.6.4 Multy-track Diplomacy 

Studi diplomasi mengalami perkembangan pesat sejak berakirnya Perang 

Dingin di era 1990an dan abad ke 21 yang juga menciptakan revolusi teknologi 

sehingga mendorong terjadinya perubahan aktor utama diplomasi.28 Dinamika 

hubungan internasional di era globalisasi ini menimbulkan beragam isu-isu politik 

global dalam pelaksanaan diplomasi dan melibatkan banyak aktor dengan 

kepentingannya masing-masing. Kompleksitas permasalahan internasional yang 

semakin beragam menjadikan penyelesaian konflik untuk menciptakan dan 

menjaga perdamaian menjadi lebih rumit. Brian Hocking mengemukakan bahwa 

bentuk diplomasi kontenporer membutuhkan penyesuaian dengan perkembangan 

lingkungan internasional yang cepat berubah sehingga pemerintah perlu menyadari 

kemunculan aktor non-negara, seperti tokoh masyarakat, perusahaan swasta, partai 

politik, NGOs, seniman atau budayawan, hingga media massa pun menempati 

peran penting dalam upaya mencapai tujuan diplomasi secara optimal.29 

Multy-track diplomacy adalah konsep yang dikembangkan oleh Louise 

Diamond dan Jhon W. McDonald. Multy-track diplomacy merupakan suatu 

perluasan dan pembedaan antara first track diplomacy dan second track diplomacy 

                                                           
28Ole Jacob Sending, Vincent Pouliot dan Iver B.Neumann, 2011, The Future of Diplomacy; 

Changing Practices, evolving relationships. International Journal, Summer 2011, Canada: Canadian 

International Council. Hal. 527. 
29Aleksius Jemadu, 2008.Politik Global dalam Teori & Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 96 
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yang dimuat oleh Joseph Montville di tahun 1982.30 Pada tahun 1991, Louise 

Diamond dan Jhon W. McDonald mengembangkan kedua jalur tersebut menjadi 

sembilan jalur yakni pemerintah, conflict resolution professionals, bisnis, warga 

negara, penelitian, pelatihan dan pendidikan, aktivisme, agama, pendana atau 

pemberi dana dan media.31 

 

Gambar : 1.1 Sembilan multy-track diplomacy 

 

Sumber: Louise Diamond and John McDonald. 1996 Multi-Track Diplomacy; A Systems 

Approach to Peace Third Edition. Kumarian Pres.Hal. 15 

 

Pelaksanaan multy-track diplomacy didasarkan pada kesadaran dan 

keinginan dari aktor non-negara secara umum dari berbagai kalangan yang 

memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda untuk melakukan 

usaha menciptakan peacemaking dan peacebuilding.32Menyikapi bermunculannya 

banyak aktor-aktor non-negara yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan politik 

luar negeri suatu negara diharapkan bisa memberikan kontribusi yang positif bagi 

                                                           
30C.P.F Luhulima. Peranan Diplomasi Multi-track dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan; 

Upaya dan Tantangan. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 5(2). Hal. 75. 
31Ibid.  
32Louise Diamond and John McDonald. Op.Cit. Hal. 14. 
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pencapaian kepentingan nasional khususnya dalam membangun citra bangsa yang 

positif di mata dunia internasional serta dalam mengisi dan mengembangkan 

kerjasama di berbagai bidang dan mengatasi permasalahan global.   

Multy-track diplomacy telah menjadikan diplomasi bukan hanya tugas 

diplomat profesional ataupun pemerintah dalam pengertian umum, namun 

merupakan sebuah upaya untuk merangkul dan melibatkan masyarakat dari 

berbagai negara dalam suatu hubungan yang harmonis guna mewujudkan 

persahabatan bangsa-bangsa menuju perdamaian dunia. Selain itu pula, di era 

globalisasi kini semakin memudahkan hubungan antar negara terjalin dengan 

memanfaatkan kecanggihan teknologi transportasi dan komunikasi (internet).   

Berkembangnya peran aktor non-negara dalam hubungan internasional juga 

disadari oleh pemerintah Jepang sehingga dalam pelaksanaan diplomasi 

kebudayaanya, artor negara dan non-negara bekerjasama saling mendukung dalam 

memperluas jaringan Jepang di dunia melalui pengembangan budaya popular 

seperti manga dan anime untuk meningkatkan citra bangsa dalam mencapai 

kepentingan nasionalnya.  

Track one diplomacy adalah diplomasi yang dilakukan oleh aktor negara 

yakni pemerintah (government to goverment) dan merupakan elemen penting dalam 

diplomasi. Track one diplomacy dilakukan dengan mempertimbangkan aspek 

formal dalam proses pemerintahan karena dilakukan oleh kepala negara ataupun 
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diplomat profesional serta wakil-wakil tang telah telah diberi instruksi oleh negara 

yang berdaulat.33 

Track two diplomacy adalah bentuk diplomasi yang dilakukan oleh aktor-

aktor non negara dalam situasi informal untuk dapat menangani konflik-konflik 

antar kelompok masyarakat yang tujuannya menurunkan ketegangan dengan cara 

meningkatkan komunikasi dan saling pengertian untuk menciptakan perdamaian 

dunia. Menurut McDonald, diplomasi jalur kedua ini adalah sebagai pendukung 

diplomasi jalur pertama dalam membuka jalan bagi negosiasi-negosiasi dan 

kesepakatan yang dilakukan oleh pemerintah.34 

Track three diplomacy adalah diplomasi bisnis yang melibatkan peran para 

pelaku bisnis melalui peluang kegiatan kerjasama internasional di bidang ekonomi 

guna menjalin relasi dengan negara-negara lain melalui komunikasi atau jaringan 

bisnis untuk membantu menciptakan perdamaian dan memperkokoh interaksi 

kerjasama bisnis dan perekonomian antar negara.35 

Track four diplomacy adalah diplomasi private citizen atau warga negara 

privat. Diplomasi ini meliputi warga negara privat untuk  ikut membangun 

perdamaian melalui pertukaran program, organisasi voluntary, advokasi atau 

kelompok kepentingan, professionalinterestgroup danorganisasi democracy-

building. Jalur ini sering memasukkan NGOs local dan intenasional. 

Track five diplomacy adalah diplomasi yang meliputi: 1. research, 

academicdepartment, researchinstitutes and think-tanks. 2. Training, transfer of 

                                                           
33Sukawarsini Djelantik, 2008. Diplomasi antara Teori dan Praktik. Yogyakarta: Garah Ilmu. Hal. 

20 
34Louise Diamond dan John McDonald. Op.Cit. Hal. 38. 
35Ibid. Hal. 52-53 
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practitionerskillssuch: mediation, negotiation, conflictresolution, thirdparty 

facilitation. 3. Education, from kindergarten to Ph.D. Programs One of the issues 

of this track is how to produce and transfer relevant information for practical use 

in conflicts. Many research institutions, schools and think-tanks have been 

mentioned throughout the course. Many of these produce programs that transfer 

skills, educate people and give new directions to the field om terms of recommended 

policy options.36, 

Track nine diplomacy yang memainkan peran media tentunya dapat 

memberikan pengaruh yang signifikan dalam menyampaikan informasi dan aspirasi 

rakyat hingga menciptakan opini publik guna menjaga perdamaian dan 

meningkatkan kerjasama. Track nine diplomacy adalah bentuk diplomasi 

bagaimana opini publik dibentuk dan diekspresikan oleh berbagai elemen media. 

Di era globalisasi kini, media semakin berperan penting karena dengan mudah 

menyebarkan informasi maupun peristiwa teraktual dari seluruh belahan dunia 

melalui televisi maupun jaringan internet, sehingga sangat membantu dalam proses 

penyelenggaraan diplomasi suatu negara.Media bertindak sebagai messenger dan 

berada dalam lingkaran sentris untuk menghubungkan peran para aktor multy-track 

diplomacy yang berperan aktif dalam membangun saling pengertian da toleransi 

antar negara, antar budaya ataupun antar agama.37 

Bentuk diplomasi multi jalur sebagai bentuk diplomasi yang baru dengan 

bermunculannya berbagai non-negara di era globalisasi yang didukung oleh inovasi 

                                                           
36Multy Track Diplomacy, di: www.netuni.nl/courses/conflict1/week/3.6_week.html, diakses pada 

9 Oktober 2013 
37Aleksius Jemadu. Op.Cit. Hal.7 

 

http://www.netuni.nl/courses/conflict1/week/3.6_week.html
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teknologi diyakini dapat lebih powerfull dalam melakukan negosiasi untuk 

mencapai kepentingan nasional suatu bangsa. Penerapan multy-track diplomacy 

menempati posisi berbeda tetapi terkait satu sama lain dan saling berintraksi untuk 

membangu kerjasama yang strategis, terlebih lagi media semakin bisa membentuk 

opini publik secara efektif yang dapat mempengaruhi tindakan pemerintah 

mengambil kebijakan melalui apa yang ditampilkan dalam berita melali media 

cetak, media elektronik, dan terutama media online (internet). 

 

1.7 Metodologi 

1.7.1 Jenis Penelitian 

Penulisanpenelitian ini menggunakan metode deskriptif, sebagai salah satu 

cara untuk manjelaskan permasalahan yang sedang dibahas. Penelitian deskriptif 

merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis 

fakta dan fenomena yang terjadi yang sesuai dengan permasalahan yang diambil. 

Menurut Mohtar Mas’oed deskripsi adalah upaya untuk menjawab pertanyaan 

siapa, apa, di mana, kapan atau berapa; jadi merupakan upaya melaporkan apa yang 

terjadi.38 

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik studi 

pustaka (literature review), yakni dengan mengumpulkan data-data dan informasi 

dari berbagai literatur seperti buku, media massa (koran dan majalah), jurnal dan 

                                                           
38Mohtar Mas’oed, 1990. Ilmu hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. LP3ES: Jakarta, 

hal 68 
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media elektronik seperti internet. Kemudian dari hasil data-data yang 

terkumpul,penulis melanjutkan penelitian dengan menganalisa data yang ada untuk 

memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian.  

 Adapun tempat untuk mendapatkan atau memperoleh data penelitian 

adalah sebagai berikut: 

a. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang 

b. Perpustakaan Hubungan Internasional Universitas Muhammdiyah Malang 

c. Laboratorium Hubungan Internasional Universitas Muhammdiyah Malang, 

d. Perpustakaan kota Malang 

e. Perpustakaan konsulat jendral Jepang di Surabaya 

1.7.3 Teknik Analisa Data 

Untuk menganalisis data yang ada, penulis menggunakan pendekatan 

kualitatif. Karena dalam pengumpulan data dan analisis data, penulis menekankan 

pada kata-kata daripada kuantifikasi. Dengan metode ini, penulis mengumpulkan 

informasi berdasarkan fakta kepada objek penelitian, yang selanjutnya akan 

dianalisis, sehingga dapat mendukung hasil akhir dari penulisan. Disampingitu, 

penulis juga menambahkan data-data kuantitatif untuk melengkapi dan 

menyempurnakan data-data kualitatif yang sudah ada. Sehingga, data akan lebih 

kuat dan dapat dibuktikan. Adapun data berupa angka, tabel, diagram, tersebut 

hanya sebagai pendukung argumen, bukan merupakan data yang akan diolah 

(dihitung). 

Penulis juga menggunakan pendekatan induktif, dengan cara 

mengumpulkan atau mendeskripsikan data-data yang relevan serta dari sumber-



27 
 

sumber yang terpercaya dengan tujuan akhir membuat generalisasi. Menurut 

Mohtar Mas’oed, generalisasi yang diksudkan adalah pernyataan tentang hubungan 

antara dua konsep atau lebih. Pernyataan ini bisa bermacam-macam, mulai dari 

yang sangat sederhana sampai yang sangat rumit.39 

1.7.4. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian merupakan hal-hal yang dijadikan sebagai pusat 

perhatian dalam penelitian, dan memudahkan dalam menentukan data yang akan 

diperlukan untuk suatu penelitian. Maksud ditetapkannya fokus penelitian seperti 

yang diuerungkapkan oleh Burhan.40 Pertama, menetapkan focus dapat membatasi 

studi. Kedua, penetapan focus ini berfungsi sebagai pemenuhan criteria inklusi-

eksklusi atau masukan, mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh di 

lapangan. 

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana 

diplomasi kebudayaan Jepang melalui manga dan anime di Indonesia?. 

1.7.5. Batasan Materi 

Bertujuan untuk menghindari salahnya penafsiran terhadap berbagai istilah 

atau konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka beberapa istilah atau 

konsep diberi ruang lingkup penelitian, yaitu: 

1. Diplomasi kebudayaan, merupakan konsep diplomasi dengan mencoba untuk 

menambah suatu dimensi baru pada cara melakukan diplomasi dengan 

mempergunakan kekayaan pembendaharaan seni budaya sebagai sarana untuk 

                                                           
39Ibid. hal 106 
40Burhan Bungin. 2003. Analisis Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo, hal 26 
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melakukan diplomasi dalam arti seluas-luasnya.Pada penelitian ini budaya yang 

kemudian mejadi alat berdiplomasi Jepang adalah budaya manga dan anime. 

2. Jepang, merupakan negara kepulauan yang terletak di kawasan Asia Timur. 

Terdiri dari 6.852 pulau dengan pulau utama di antaranya adalah Hokkaido, 

Honshu, Shikoku, dan Kyushu. 

3. Manga dan Anime, produk budaya Jepang berupa gambar dan animasi. Produk 

budaya ini menyebar dan dikenal di berbagai negara di luar Jepang termasuk 

Indonesia. Manga dan Anime kemudian menjadi soft powes Jepang dan menjadi 

alat untuk melakukan diplomasi ke negara lain. 

4. Indonesia, merupakan negara di Asia Tenggara yang dilalui garis katulistiwa dan 

berada di atar benua Asia dan Australia serta antara Samudera Pasifik dan 

samudera Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang 

terdiri dari 17.508 pulau. Oleh karena itu, Indonesia disebut juga sebgai 

Nusantara. 

1.7.6. Batasan Waktu 

Agar penelitian lebih terarah dalam menentukan rentan waktu penelitian 

maka penulis membuat batasan waktu pada penelitian ini yakni antara 2008 sampai 

sekarang. 

 

1.8 Struktur Penulisan 

Untuk memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulis menyusun 

sistematika penulisan sebagai berikut: 
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BAB I Pendahuluan 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, landasan 

konsep dan teori, metodologi, dan sistematika penulisan. 

BAB II Manga dan Anime sebagai Soft Power dan Budaya Populer 

Jepang 

BAB III Diplomasi Kebudayaan Jepang di Indonesia melalui Manga 

dan Anime 

 Bab ini nantinya akan menjelaskan bagaimana diplomasi 

kebudayaan Jepang di Indonesia melalui manga dan anime 

BAB IV Penutup 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini dan juga saran-

saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya. 

 


