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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Jepang merupakan salah satu negara maju di Asia Timur yang dikenal dunia 

sebagai negara yang menggabungkan kecanggihan teknologi dan mempunyai etos 

kerja yang tinggi, menjadikan sebagai peringkat tiga dalam negara dengan ekonomi 

terbesar.1 Salah satu bentuk kecanggihan teknologinya adalah robot yang terus 

berkembang. Kemunculan robot di Jepang sudah ada sejak abad 20 dan telah diterima 

oleh masyarakat Jepang. 

Dimulai ketika pasca Perang Dunia II, di tahun 1970-an robot mulai digunakan 

dalam perindustrian, yang dikarenakan Jepang mengalami pertumbuhan industri 

otomotif, yang ditandai dengan berubahnya Jepang dari negara agraris menjadi negara 

industrialis.2 Pergeseran tersebut mengakibatkan robot mulai diadopsi dalam industri 

untuk memaksimalkan produktivitas. Dalam perkembangan industri otomotif di 

Jepang, robot memegang peran penting sebagai pengisi kekurangan tenaga kerja teknisi 

pengelasan rangka kendaraan, hal ini meningkatkan pengadopsian robot dalam sektor 

                                                             
1 Liputan 6, 2017, 5 Negara dengan Ekonomi Terbaik di Dunia, Mana Saja?, diakses dalam 
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3021277/5-negara-dengan-ekonomi-terbaik-di-dunia-mana-saja 
(18/09/2018, 19.12) 
2 Yusy Widarahesty dan Rindu Ayu, 2014, Fenomena Penurunan Angka Kelahiran di Jepang Pasca 
Perang Dunia II Sampai 2012, Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL, Vol . 2, 
No. 3, Maret 2014, hal.118 
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industri,3 serta mengalami perkembangan yang ditandai dengan kemunculan robot 

berbasis artifical intelligence (AI)4. 

Kemunculan robot berbasis AI juga akan memegang peranan penting bagi 

perindustrian di Jepang, karena saat ini mengalami fenomena penuaan populasi atau 

aging population yang merupakan permasalahan meningkatnya populasi lansia dan 

menurunnya angka kelahiran yang berdampak terhadap krisis tenaga kerja, hal ini 

mengakibatkan robot berbasis AI mulai diadopsi di berbagai sektor, seperti industri 

manufaktur, agrikultur, pelayanan dan lainya, dikarenakan lebih efektif dan hanya 

membutuhkan tenaga kerja manusia lebih sedikit.5 

Selain perkembangan industri robotika di level domestik, Jepang merasa perlu 

mengembangkan industri robotikanya tidak hanya di level domestik, namun juga di 

level internasional. Hal ini dikarenakan tren industri robot di negara-negara Asia Timur 

seperti China, Korea Utara dan Korea Selatan juga mulai mengembangkan industri 

robotikanya dibidang industri manufaktur.6 Dengan adanya pengembangan robot di 

negara Asia Timur, Jepang memperkirakan bahwa pasar robot-nya akan melemah, 

sehingga strategi New Robot Strategy ini perlukan untuk meningkatkan penelitian akan 

                                                             
3 International Federation of Robotics, Why Japan leads industrial robot production, diakses dalam 
https://ifr.org/post/why-japan-leads-industrial-robot-production (23/04/2019 22.30) 
4 Artificial Intelligence adalah sistem atau perangkat komputer yang dapat memahami kondisi 
lingkungan di sekitarnya, serta dapat memberikan respon atau bertindak layaknya manusia. Sedangkan 
robot berbasis artificial intelligence adalah robot yang berikan komputer atau sistem kecerdasan buatan 
agar mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan, sehingga robot dapat bertindak 
layaknya manusia. 
5 Eka Santhika, Kurang SDM, Jepang Pilih Pakai Robot Ketimbang Pekerja Asing, diakses dalam 
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180309201551-199-281867/kurang-sdm-jepang-pilih-
pakai-robot-ketimbang-pekerja-asing (13/10/2018, 13.20) 
6 Terence Tse and Mark Esposito, 2014, Robotics and Youth Unemployment in China, diakses dalam 
https://www.cnbc.com/2014/09/14/robotics-and-youth-unemployment-in-china.html (09/11/2019 
14.21) 
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robot agar pangsa pasar Jepang akan robot dapat lebih unggul. Hal ini dikarenakan 

Jepang melihat adanya potensi besar akan pasar di bidang robotika yang ditandai 

dengan meningkatnya permintaan akan industri robot di dunia, yang dibuktikan 

penjualan robot mengalami peningkatan sebanyak 17% per tahunnya pada tahun 2010

2014.7 

Dokumen New Robot Strategy sendiri merupaka salah satu strategi Jepang 

five- dalam menghadapi fenomena aging population dengan 

mengadopsi robot sebagai salah satu solusinya, dan dokumen tersebut dikeluarkan oleh 

Kementrian Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) pada tahun 2015 yang sasaran 

atau tujuan utamanya untuk menjadikan Jepang sebagai negara super power di bidang 

robotika serta menjadikan Jepang sebagai negara pusat inovasi robot dengan 

pemanfaatan robot terbanyak di dunia.8 Sehingga Jepang dapat menunjukan kepada 

dunia bahwa Jepang menggunakan robot paling canggih dan paling banyak digunakan 

daripada negara manapun, dengan begitu Jepang tetap dipandang sebagai pemimpin 

dunia dalam bidang robot.9 

Dalam penelitian ini penulis tertarik menggunakan judul New Robot Strategy 

sebagai Nation Branding Jepang dalam Menghadapi Krisis Tenaga Kerja di sektor 

Pelayanan Publik enilitian ini menjadi penting untuk diteliti karena Jepang 

                                                             
7 International Federation of Robotics, Executive Summary World Robotics 2015 Industrial Robots, 
diakases dalam 
http://www.diag.uniroma1.it/~deluca/rob1_en/2015_WorldRobotics_ExecSummary.pdf (26/04/2019, 
16.52) 
8 Ministry of Economy, Trade and Industry, New Robot Strategy: Vision, Strategy, Action Plan, diakses 
dalam https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/robot_honbun_150210EN.pdf (22/10/2018, 
20.02) 
9 Prime Minister Of Japan and His Cabinet, 2015, The Prime Minister in Action, diakses dalam 
https://japan.kantei.go.jp/97_abe/actions/201501/23article3.html (29/03/2019, 20:23) 
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merupakan satu-satunya negara yang menggunakan teknologi  robot untuk menghadapi 

permasalahan demografi dan krisis tenaga kerja di negaranya, dan Jepang 

mengharapkan negaranya dapat dijadikan sebagai contoh dan robotnya tidak hanya 

digunakan di Jepang saja, melainkan dapat dipasarkan di seluruh dunia. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis menarik rumusan masalah, 

yaitu Bagaimana Upaya Nation Branding Jepang Melalui New Robot Strategy Dalam 

Menghadapi Olimpiade 2020 Tokyo Dengan Pemanfaatan Robot di Sektor Pelayanan 

Publik? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan 

Pada penelitian ini, penulis memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana 

upaya Nation Branding Jepang dalam menghadapi Olimpiade 2020 dengan 

pemanfaatan robot di sektor pelayanan publik melalui kebijakan New Robot Strategy. 

1.3.2 Manfaat  

a. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmu pengetahuan pada 

ranah Hubungan Internasional, khususnya dapat memberikan sumbangsih pemikiran 

ilmiah pada kajian kawasan Jepang, terutama terkait Nation Branding Jepang yang 

menggunakan robot artificial intelligence dalam menghadapi krisis tenaga kerja. 

b. Manfaat Praktis 

Selanjutnya penelitian ini diharapkan memiliki manfaat praktis berupa sumber 

informasi pengkaji isu Hubungan Internasional terutama yang berkaitan dengan 



 

5
 

fenomena aging population dan robot artificial intelligence, sehingga dapat menjadi 

referensi pada penelitian selanjutnya. 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan klasifikasi penelitian terdahulu yang telah baca oleh peneliti, maka 

terdapat enam penelitian, dalam penelitian pertama sampai ketiga akan membahas 

penelitian yang terkait dengan fenomena atau isu aging population dan robot artificial 

intelligence, sedangkan penelitian keempat sampai keenam akan membahas penelitian 

yang terkait dengan teori atau konsep Nation Branding. 

Penelitian pertama dilakukan oleh Morikawa Masayuki The 

Effects of Artificial Intelligence and Robotics on Business and Employment: 

Evidence from a survey on Japanese F 10 Tujuan dari penelitian Morikawa 

Masayuki ini adalah memberi gambaran mengenai bagaimana sikap perusahaan 

manufakur, teknologi informasi dan komunikasi, jasa dan industri lainnya di Jepang 

mengenai perkembangan teknologi seperti artificial intelligence dan robot.  

Pemerintah Jepang telah memulai untuk mengembangkan dan menyebarkan 

robotika dan teknologi Artificial Intelligence yang ditandai dengan terbitnya laporan 

pada tahun 2015 yang berjudul New Robot Strategy, yang merupakan strategi 

pertumbuhan inti dengan memodifikasi struktur industri dengan pemanfaatan IoT 

                                                             
10 Morikawan Masayuki, 2016, The Effects of Artificial Intelligence and Robotics on Business and 
Employment: Evidence from a survey on Japanese firms, RIETI (Research Institute of Economy, Trade 
and Industry), Discussion Paper Series 16-E-066.
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(Internet of Things)11, Big Data12 dan artificial intelligence. Adanya keberadaan 

teknologi tersebut mendapat berbagai macam sikap dari industri di Jepang, dimana 

perusahaan teknologi dan informasi merespon paling positif dan diikuti oleh 

peruusahaan manufaktur, hal ini juga dikarenakan karyawan yang memiliki 

kemampuan atau pendidikan tinggi bisa berkolaborasi dengan teknologi robot artificial 

intelligence yang dapat meningkatkan kinerja produktivitas dan disisi lain juga dapat 

memperluas kerjasama dan investasi. Namun sebaliknya pada perusahaan dengan 

karyawan bependidikan relatif rendah memandang negatif, karena dengan masuknya 

robot artificial intelligence dalam industri berdampak terhadap penggantian tenaga 

kerja dengan robot karena dikhawatirkan tidak mampu beradaptasi dengan teknologi 

tersebut.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan growth theory untuk menjelaskan 

masuknya teknologi robot artificial intelligence di industri Jepang, sejalan dengan hal 

tersebut terdapat persamaan dengan penelitian penulis tentang robot artificial 

intelligence di Jepang. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah 

peneliti memfokuskan respon perusahaan Jepang terhadap robot artificial intelligence, 

sedangkan penulis memfokuskan pada penerapan robot artificial intelligence dalam 

kehidupan sehari-hari di Jepang. 

                                                             
11 Internet of Things adalah istilah dimana suatu objek tertentu mampu mentransfer data lewat jaringan 
tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat 
komputer. 
12 Big Data adalah istilah yang menggambarkan suatu volume data yang sangat besar, baik data yang 
terstruktur maupun tidak tersetruktur 
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Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Tommy Bengtsson dan Kirk Scott yang 

Population Ageing-A Threat to the Welfare State? 13 Tujuan dari 

penelitian Tommy dan Kirk adalah memberi gambaran bagaimana keadaan negara 

Swedia yang mengalami fenomena aging population. Swedia merupakan salah satu 

negara yang mengalami fenomena aging population sejak 1950 hingga 2000-an yang 

disebabkan oleh tingkat harapan hidup rata-rata yang meningkat secara pesat, dimana 

generasi sekarang dapat hidup sembilan tahun tahun lebih lama dari generasi 

sebelumnya, dan di perkirakan usia harapan hidup akan terus meningkat di generasi 

selanjutnya. Selain itu, penurunan tingkat kesuburan manusia sepanjang abad 20 yang 

sebagian besar dipengaruhi oleh meningkatnya biaya hidup, memunculkan prediksi 

bahwa populasi lansia akan menjadi lebih banyak menjadi dua kali lipat dan dapat 

mempengaruhi perekonomian Sweadia pada tahun 2050. Upaya yang dilakukan dalam 

menghadapi fenomena aging population yang tersebut adalah dengan menstabilkan 

populasi dengan cara mendatangkan imigran ke Swedia. Meskipun demikian hasil yang 

dicapai tidak signifikan, sehingga pemerintah menggunakan solusi lain dengan 

meningkatkan produktivfitas, seperti menambah durasi jam kerja, menaikkan batas 

usia pensiun lima tahun lebih panjang, serta memberikan insentif ke setiap individu 

untuk menjamin kehidupan ekonominya. 

Bengtsson dan Scott membahas tentang penyebab dan solusi untuk mengatasi 

fenomena aging population di Swedia, sejalan dengan hal tersebut terdapat persamaan 

dengan penelitian penulis tentang fenomena aging population. Perbedaan dengan 

                                                             
13 Tommy Bengtsson and Kirk Scott, 2010, Population Ageing - A Threat to the Welfare State?, 
Demographic Research Monographn, DOI 10.1007/978-3-642-12612-3_2. 
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penelitian yang dilakukan adalah scope wilayah penelitian, jika peneliti memfokuskan 

di wilayah Swedia, maka penulis memfokuskan permasalahan aging population di 

Jepang. 

Penelitian ketiga dilakukan oleh Hidayati Dwi Kusuma Pratiwi yang berjudul 

Kebijakan Pengendalian Imigrasi Sebagai Opsi Strategis Terhadap Fenonema 

14 Tujuan dari penelitian Hidayati adalah memberi 

gambaran bagaimana pengendalian imigrasi menjadi opsi strategis Jepang dalam 

menghadapi fenomena aging population di Jepang. Fenomena Aging Population 

merupakan masalah yang paling menghawatirkan di Jepang karena berbengaruh 

terhadap perindustrian. Menurut pakar demografi, solusi dari fenomena aging 

population ini adalah membuka imigrasi sebesar-besarnya. Namun Jepang melakukan 

hal sebaliknya, yaitu dengan memperketat imigrasinya dengan alasan identitas 

nasionalnya. Masyarakat Jepang yang tinggi akan rasa nasionalismenya tetap ingin 

menjaga nilai-nilai budayanya agar tidak tercampur dengan budaya luar, serta Jepang 

juga akan merasa terancam dengan adanya orang selain warga Jepang. Serta 

munculnya isu-isu terkait terorisme yang dikhawatirkan dapat masuk ke Jepang 

melalui imigran ilegal dan dapat menjadi ancaman eksternal, sehingga mendorong 

Jepang untuk mengadopsi pengendalian imigrasi yang lebih ketat yang ditandai dengan 

program pemulangan imigran yang tidak memiliki pekerjaan -

to- , sebagai upaya untuk mengurangi jumlah imigran. 

                                                             
14 Hidayati Dwi Kusuma Pratiwi, 2014, Kebijakan Pengendalian Imigrasi Sebagai Opsi Strategis 
Terhadap Fenonema Penuaan Populasi di Jepang, Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 3, No. 
3 
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Hidayati menggunakan kebijakan imigrasi internasional untuk melihat 

bagaimana kebijakan pengendalian imigrasi merupakan salah satu opsi strategis dalam 

menghadapi fenomena aging population, sejalan dengan hal tersebut terdapat 

persamaan dengan penelitian penulis tentang fenomena aging population. Perbedaan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh  penulis adalah peneliti memfokuskan 

pengendalian imigrasi sebagai solusi dari aging population, sedangkan penulis 

memfokuskan New Robot Strategy sebagai salah satu opsi pemerintah dalam 

menghadapi fenomena aging population. 

Penelitian keempat dilakukan oleh Caraka Wahyu Erwindo yang berjudul 

Efektifitas Diplomasi Budaya Dalam Penyebaran Anime Dan Manga Sebagai 

Nation Branding 15 Tujuan dari penelitian Caraka ini adalah memberi 

gambaran tentang efektifitas diplomasi budaya dengan menggunakan anime dan manga 

sebagai Nation Branding-nya. Dimulai dari berakhirnya Perang Dunia II, Jepang 

meninggalkan image buruk terutama negara jajahannya, sehingga Jepang mulai 

melakukan upaya dengan menggunakan anime dan manga sebagai alat diplomasi 

budaya mereka untuk memperbaiki citra mereka melalui Nation Branding. Di tahun 

2000-an Jepang sudah mulai menyebarkan produk anime dan manga hingga dapat 

diterima, digemari dan mulai di impor oleh masyarakat internasional. Dalam setiap 

produk anime dan manga tersebut terdapat nilai-nilai tradisional Jepang yang 

terkandung di dalamnya, seperti cara berkomunikasi dan perilaku masyarakat Jepang, 

serta bagaimana cara menyuguhkan nilai-nilai yang terkandung secara implisit maupun 

                                                             
15 Caraka Wahyu Erwindo, 2018, Efektifitas Diplomasi Budaya Dalam Penyebaran Anime Dan Manga 
Sebagai Nation Branding Jepang, Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 7 No. 2. 
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eksplisit sehingga dapat memrepresentasikan bagaimana situasi budaya dan 

masyarakat di Jepang. Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam produk 

tersebut digunakan Jepang sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasionalnya, yaitu 

dapat merekrontruksi ulang citra mereka dan menunjakan kepada masyarakat 

internasional bahwa masyarakat Jepang adalah pekerja keras, disiplin terhadap norma 

sosial dan hukum yang berlaku, pantang menyerah, menghargai pertemanan, dan 

menghormati yang lebih tua sehingga terciptanya citra positif. 

Dalam penelitian ini, Caraka menggunakan konsep Nation Branding, sejalan 

dengan hal tersebut terdapat persamaan dengan penelitian penulis tentang Nation 

Branding yang digunakan untuk mendapatkan citra positif. Perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh  penulis adalah peneliti menggunakan Nation Branding 

untuk memperbaiki citra Jepang dengan anime dan manga sebagai objeknya, 

sedangkan penulis menggunakan Nation Branding untuk membuat image baru Jepang 

dengan robot artificial intelligence sebagai objeknya. 

Penelitian kelima dilakukan oleh Muhammad Irhan Diaz yang berjudul 

Upaya Promosi Jazz Sebagai Bentuk Nation Branding Amerika Serikat di Era 

16 Tujuan dari penelitian Irhan ini adalah memberi gambaran upaya 

promosi jazz Amerika Serikat dengan menggunakan konsep yang relatif baru, yakni 

Nation Branding.Perang Dingin yang terjadi pada 1957-1991, membuat citra Amerika 

Serika menjadi buruk karena pihak musuh (Uni Soviet) pada saat itu menyoroti bahwa 

Amerika Serikat adalah negara yang rasis yang menolak hak-hak orang kulit hitam dan 

                                                             
16 Muhammad Irhan Diaz, 2018, Upaya Promosi Jazz Sebagai Bentuk Nation Branding Amerika Serikat 
di Era Perang Dingn, Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 7 No. 3, desember 2018 
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hanya melindungi hak-hak demokratis untuk orang kulit putih. Sehingga membuat 

Amerika Serikat merasa perlu untuk menyampaikan pesan ke khalayak global dan 

memperbaiki pandangan yang mereka anggap keliru dengan mem-branding musik Jazz 

yang dilakukan dengan cara mengirim musisi Jazz terbaiknya untuk mengadakan tur 

keluar negeri, yang mayoritasnya adalah musisi berkulit hitam. Sehingga ketika grup 

musisi memainkan musik Jazz dijadikan sebagai alat untuk menggambarkan bahwa 

masyarakat Amerika Serikat dapat hidup berdampingan tanpa memandang perbedaan 

ras. Jadi promosi musik Jazz yang dilakukan Amerika Serikat sebagai branding 

bukanlah upaya untuk mempromosikan kota atau tempat musik Jazz berkembang, 

melainkan untuk mempromosikan citra positif Amerika Serikat sebagai satu bangsa. 

Sehingga dapat dikatakan Nation Branding bisa dilihat tidak hanya sebagai upaya 

untuk meningkatkan ekonomi, namun juga citra suatu negara. 

Dalam penelitian ini, baik penulis maupun Diaz sama-sama menggunakan 

konsep Nation Branding. Perbedaannya adalah, jika Diaz memfokuskan branding-nya 

untuk memperbaiki image negara, sedangkan penulis memfokuskan pada branding 

untuk membuat image baru suatu negara. 

Penelitian terakhir dilakukan oleh Retno Budi Lestari dan Rini Aprilia yang 

Membangun Nation Branding dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing 

Sektor Pariwisata Indonesia .17 Tujuan dari penelitian Retno dan Rini adalah 

memberi gambaran bagaimana Nation Branding yang dilakukan Indonesia untuk 

bersaing dengan negara tetaangganya di tahun 2011-2012. Dalam sektor pariwisata, 

                                                             
17 Retno Budi Lestari dan Rini Aprilia, 2013, Membangun Nation Branding Dalam Upaya Meningkatkan 
Daya Saing Sektor Pariwisata Indonesia, Proceeding PESAT Vol. 5 Oktober 2013 
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Indonesia masih kalah bersaing dengan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, 

Singapura dan Thailand, meskipun Indonesia mempunyai potensi keunikan pariwisata 

dan budaya seharusnya dapat menarik wisatawan lebih banyak. Hal ini disebabkan oleh 

kurang dikenalnya merek Indonesia di dunia internasional, serta faktor stabilitas politik 

dan keamanan yang buruk cenderung membentuk citra negatif, sehingga Indonesia 

membutuhkan perbaikan citra melalui Nation Branding. Pada tahun 2011, Indonesia 

telah melakukan branding dengan tagline 

menggambarkan daya tarik Indonesia dari keindahan alamnya, warisan budaya, 

kuliner, serta industri kreatif. Namun upaya tersebut belum mampu mendongkrak citra 

dan peringkat pariwisata Indonesia. Karena terdapat beberapa faktor penghambat 

seperti masalah keamanan dan keselamatan seperti tingginya isu kejahatan terorisme, 

infrastruktur kurang memadai, kesehatan dan kebersihan lingkungan yang buruk.  

Dalam penelitian ini, baik Retno dan Rini maupun penulis menggunakan 

konsep Nation Branding. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

adalah objek penelitiannya, yaitu memfokuskan sektor wisata sebagai objek branding-

nya, sedangkan penulis memfokuskan robot artificial intelligence sebagai objek 

branding-nya. 

Tabel 1.1 Posisi Peneliti 

No Nama Dan Judul 
penelitian 

Metodologi 
penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Morikawa Masayuki 
(2016) 
 
The Effects of Artificial 
Intelligence and Robotics 
on Business and 
Employment: Evidence 

Jenis Penelitian : 
Deskriptif 
 
Teori/Konsep: 
Growth theory 
 

-Artificial intelligence 
muncul karena adanya 
pengaruh globalisasi 
sehingga terciptanya 
penemuan baru. 
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from a survey on 
Japanese firms 

-Menggunakan imigran 
untuk menyeimbangkan 
populasi lansia dengan usia 
produktif sebagai solusi 
tidak memperlihatkan hasil 
yang signifikan 
 
-Solusi lain yang diambil 
oleh Swedia adalah dengan 
meningkatkan jam kerja, 
batas pensiun dan 
memberikan insentif ke 
setiap individu agar 
kehidupannya lebih 
terjamin. 

2 Tommy Bengtsson and 
Kirk Scott 
 
Population Ageing - A 
Threat to the Welfare 
State? 

Jenis Penelitian: 
Deskriptif 
 
Teori/Konsep: 
-Stable Population  

-Swedia mengalami 
fenomena aging population 
yang disebabkan oleh dua 
faktor, yaitu meningkatnya 
harapan hidup dan 
menurunnya tingkat 
kelahiran. 
 
-Modernisasi yang terjadi di 
Jepang membawa dampak 
positif bagi perkembangan 
ekonominya, namun disisi 
lain juga membawa dampak 
negatif, yaitu menurunnya 
angka kelahiran. 
 
-Dengan adanya 
modernisasi membuat nilai-
nilai konvensional di Jepang 
mulai terkikis, seperti 
pernikahan bagi kaum 
perempuna dianggap 
sebagai penindasan dimana 
kaum laki-laki yang 
memegang kekuasaan 
terbesar dalam keluarga, 
sehingga membuat 
perempuan di Jepang 
memilih untuk tidak 
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menikah dan menyebabkan 
turunnya angka kelahiran. 

3 Hidayati Dwi Kusuma 
Pratiwi 
 
Kebijakan Pengendalian 
Imigrasi Sebagai Opsi 
Strategis Terhadap 
Fenonema Penuaan 
Populasi di Jepang 

Jenis Penelitian; 
Eksplanatif 
 
Teori/Konsep;  
-Kebijakan 
Imigrasi 
Internasional 
-Identitas 
Nasional 

-Jepang yang mengalami 
fenomena aging population 
semakin memperketat 
imigrasinya. 
 
-Jepang yang memperketat 
imigrasinya disebabkan oleh 
faktor ekonomi dan budaya. 
 
-Dalam faktor ekonomi, 
ketika Jepang yang 
mengalami kemakmuran 
ekonomi, maka akan 
mempebesar masuknya 
imigran. Sedangkan 
sebaliknya, ketika Jepang 
mengalami resesi akan 
memperketat imigrasinya. 
 
-Dalam faktor budaya, 
Jepang merupakan 
masyarakat yang homogen, 
sehingga ketika adanya 
orang asing  dari luar masuk 
kedalam negaranya, maka ia 
akan terasa terancam. 
Ditambah dengan adanya 
isu teroris semakin membuat 
Jepang memerketat 
Imigrasinya. 

4 Muhammad Irhan Diaz 
 
Upaya Promosi Jazz 
Sebagai Bentuk Nation 
Branding Amerika 
Serikat di Era Perang 
Dingin 

Jenis Penelitian: 
Deskriptif 
 
Teori/Konsep: 
Nation Branding 

-Perang Dingin yang terjadi 
antara Amerika Serikat dan 
Uni Soviet menyebabkan 
citra Amerika Serikat 
menjadi buruk karena 
disebut sebagai negara rasis 
oleh Uni Soviet. 
 
-Amerika Serikat melakukan 
tur musik jazz yang 
dilakukan oleh musisi 
berkulit hitam yang dipilih 
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oleh pemerintah sebagai 
upaya branding Amerika 
Serikat. 
 
-Dilakukannya upaya 
tersebut untuk memperbaiki 
citra Amerika Serikat yang 
di anggap rasis berubah 
menjadi positif sehingga 
dapat diterima oleh 
masyarakat Internasional. 
 
-Nation Branding yang 
dilakukan oleh Amerika 
Serikat tidak hanya untuk 
mencapai kepentingan 
ekonomi, namun juga untuk 
mendapatkan citra yang 
positif.  

5 Caraka Wahyu Erwindo 
 
Efektifitas Diplomasi 
Budaya Dalam 
Penyebaran Anime Dan 
Manga Sebagai Nation 
Branding Jepang 

Jenis Penelitian: 
-Deskriptif 
 
Teori/Konsep: 
-Diplomasi 
Budaya 
-Nation Branding 
 

-Jepang melakukan 
diplomasi budaya dengan 
anime dan manga sebagai 
sebagai alat untuk 
memperbaiki image mereka 
di mata internasional. 
 
-Anime dan manga yang 
disebarkan, terdapat nilai-
nilai yang terkandung yang 
dapat mereprentasikan 
bagaimana masyarakat 
Jepang dalam hal yang 
positif, seperti pekerja keras, 
disiplin dan taat aturan.  
 
-Dengan nilai-nilai positif 
yang terkandung tersebut,  
dapat membuat image 
Jepang menjadi membaik 
karena produk budayanya 
mudah diterima dan 
digemari oleh masyarakat 
internasional, sehingga 
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anime dan manga akan terus 
diekspor. 

6 Retno Budi Lestari dan 
Rini Aprilia 
 
Membangun Nation 
Branding dalam Upaya 
Meningkatkan Daya 
Saing Sektor Pariwisata 
Indonesia 

Jenis Penelitian: 
Deskriptif 
 
Teori/Konsep; 
-Nation Branding 

-Sektor pariwisata 
merupakan sumber devisa 
bagi setiap negara, 
khususnya Indonesia, 
namun Indonesia masih 
kalah bersaing dengan 
negara tetangganya. 
 
-Untuk meningkatkan daya 
saingnya, maka Indonesia 
membangun Nation 
Branding dengan 

namun tidak mendapatkan 
hasil yang signifikan. 
 
-Hal tersebut desebabkan 
karena citran Indonesia 
masih dipandang negatif 
karena beberapa alasan 
seperti tingkat keamanan, 
insfratruktur, dan kebersihan 
masih buruk.  
 
-Karena dalam membangun 
brand yang kuat harus 
memiliki tiga unsur utama 
yaitu Positioning, 
Differentiation dan Brand 
yang merupakan strategi inti 
dalam memenangkan 
persaingan. 

7 Malfa Varensya 
Praladyana 
 
New Robot Strategy 
sebagai Nation Bradning 
Jepang dalam 
menghadapi Olimpiade 
2020 Tokyo Melalui 
Pemanfaatan Robot Di 
Sektor Pelayanan Publik 

Jenis Penelitian: 
Deskriptif 
 
Teori/Konsep; 
-Nation Branding 
 

-Penggunaan robot menjadi 
tren di negara-negara maju 
menyebabkan Jepang 
menjadi lebih peduli 
terhadap pengembangan 
robot karena merasa 
pasarnya akan tersaingi. 
 
-Salah satu usaha Jepang 
untuk membuat robot dapat 
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 berkembang adalah dengan 
keluarnya New Robot 
Strategy yang tujuannya 
untuk mem-branding robot 
dengan hasil menjadikan 
Jepang sebagai pusat robot 
di dunia. 
 
-Selain untuk branding, 
ternyata Jepang juga 
menggunakan robot 
artificial intelligence untuk 
mengatasi permasalahan 
demografinya. 

 

1.5   Kerangka Teori dan Konsep 

1.5.1 Nation Branding

Nation Branding merupakan konsep yang baru dalam studi ilmu hubungan 

internasional dan masih berkembang, namun konsep ini memiliki kontribusi yang 

cukup besar bagi negara, karena konsep ini lebih memfokuskan dalam penggunaan soft 

power daripada hardpower dalam mencapai kepentingan nasional suatu negara. Dalam 

Nation Branding terdapat beberapa definisi dan tujuan utama yaitu untuk membentuk 

kembali identitas bangsa, meningkatkan daya saing bangsa, dan mempromosikan 

kepentingan ekonomi dan politik di dalam dan luar negeri, untuk mengubah, 

memperbaiki, atau meningkatkan citra atau reputasi suatu negara.18 

Konsep Nation Branding pertama kali muncul pada tahun 1996 yang 

dikemukakan Simon Anholt, yang merupakan orang pertama yang menciptakan istilah 

                                                             
18 Keith Dinnie, 2008, Nation Branding: Concept, Issues, Practie, Oxford: Butterworth-Heinemann, hal. 
23 
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Nation Branding. Anholt melihat bahwa negara-negara mulai memperhatikan dan 

meningkatkan citra mereka yang berpengaruh terhadap kemajuan dan kesejahteraan 

negara mereka,19 sehingga Anholt menyatakan bahwa brand atau citra suatu negara 

(kota serta suatu wilayah) dapat diibaratkan sebagai sebuah perusahaan atau produk.20 

Simon Anholt menjelaskan bahwa semua negara pada saat ini dituntut untuk 

bersaing satu sama lain dalam mendapatkan citra, perhatian dan kepercayaan dari 

investor, konsumen, hingga pemerintah dari negara lain, karena ketika suatu negara 

memiliki brand yang kuat maka akan mendapatkan suatu keunggulan kompetitif 

tersendiri. Sebaliknya, jika suatu negara tidak memiliki citra yang positif, maka negara 

tersebut tidak akan mampu bersaing untuk menarik konsumen, turis, investor dan 

perhatian dari negara lain, karena hal tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk 

negara agar dapat bekerja sama dan mencapai kepentingan nasionalnya.21  

Bagi suatu negara, bagaimana mereka dipersepsikan oleh masyarakat 

internasional itu sangat penting. 22 Sehingga tujuan dari Nation Branding sendiri adalah 

untuk menciptakan citra suatu negara yang ditujukan untuk audiens internasional, dan 

citra inilah yang memberikan brand image yang mempresentasikan negara itu sendiri. 

Maka dari itu, Nation Branding adalah cara yang relevan untuk memperkenalkan suatu 

negara ke dunia internasional. Di sisi lain, adanya Nation Branding juga dapat 

                                                             
19 Ibid., hal. 22 
20 Simon Anholt, 2013, Beyond the Nation Brand: The Role of Image and Identity in International 
Relation, Exchange: The Journal of Public Diplomacy, Vol. 2 [2013], Iss. 1, Art. 1, hal. 1 
21Simon Anholt, 2005, Three Interlinking Concept: Intellectual Property, Nation Branding, and 
Economic Development, WIPO International Seminar on Intellectual Property and Development, 
Geneva, diakses dari 
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/isipd_05/isipd_05_www_103990.pdf (03/04/2019 19.31) 
22 Keith Dinnie, Loc. Cit, hal. 98  
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meningkatkan stabilitas mata uang negara, pengaruh di ranah internasional, dan 

kerjasama internasional.23 Ketika negara ingin meningkatkan citranya di ranah 

internasonal, maka negara tersebut harus tetap fokus dalam pengembangan produk dan 

pemasaran secara konsisten dan bertahap. Anholt juga menyebutkan bahwa terdapat 

tiga komponen utama dalam  proses Nation Branding, yaitu : strategy, subtance, dan 

symbolic action. 

1. Strategy, Simon Anholt menyatakan strategi disini adalah istilah bagi 

suatu negara untuk menentukan jati dirinya atau identitas, serta  

menempatkannya di posisi yang tepat serta dapat menentukan 

bagaimana negara tersebut ingin dipandang dan bagaimana 

mencapainya. 

2. Substance, yaitu pengeksekusian atau tahap selanjutnya dari strategi 

yang dapat dilakukan dalam bentuk ekonomi, hukum, politik, sosial, 

budaya, aktifitas pendidikan (inovasi, bisnis, undang-undang, 

pembaruan, investasi, institusi) dan kebijakan yang akan membawa 

kemajuan pada posisi Nation Branding yang diinginkan. 

3.  Symbolic action, yaitu tindakan yang melambangkan dari strategi yang 

memiliki daya tarik, dimana daya tarik tersebut dapat berupa inovasi 

struktur, undang-undang, pembaruan, investasi, dan kebijakan yang jika 

diberitakan dapat membuat publik internasional terkejut atau 

                                                             
23Ibid, hal. 17 
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melihatnya sebagai sebuah langkah dramatis sehingga dapat menjadi 

simbol suatu negara yang dapat diingat oleh masyarakat internasional.24 

Konsep ini dijadikan penulis sebagai alat analisa yang akan digunakan untuk 

menjelaskan mengenai strategi yang dilakukan negara baik dari pemerintah, organisasi 

maupun masyarakat dalam membangun branding Robot Revolution. Penggunaan 

Robot Revolution sebagai branding adalah untuk membentuk image baru terhadap 

Jepang yang akan memberikan peluang besar terhadap pengenalan dan pengembangan 

robot ke ranah internasional melalui New Robot Strategy. 

Dalam penelitian ini akan memfokuskan bagaimana konsep Branding sebagai 

tata pengelolaan pembentukan citra negara melalui tiga komponen branding yaitu 

strategi, substansi, dan tindakan simbolis. Sehingga melalui tiga indikator tersebut, 

diharapkan penulis dapat meneliti bagaimana penerapan konsep Nation Branding 

dalam memperkuat citra negara Jepang. Dalam Nation Branding yang diambil Jepang, 

menjelaskan bahwa strategy yang ambil oleh Jepang adalah menjadi negara super 

power dalam bidang robotika, sedangkan indikator substance-nya adalah Jepang 

mengeluarkan New Robot Strategy yang terdapat 5 years action plan didalamnya, dan 

indikator yang terakhir adalah symbolic action-nya Jepang yang berupa penggunaan 

robot untuk di sektor pelayanan publik untuk membantu dan menggantikan kinerja 

manusia dalam kehidupan sehari-hari.

 

 

                                                             
24 Simon Anholt, 2013, Loc. Cit, hal.3 



 

21 
 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan mengenai fenomena-fenomena yang ada dalam menjawab 

pertanyaan apa dan bagaimana melalui penjelasan dari beberapa fakta yang ada dengan 

jelas.25 Penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang akan menjelaskan bagaimana 

pemerintah Jepang melakukan Nation Branding melalui New Robot Strategy untuk 

mengatasi masalah krisis tenaga kerja disektor pelayanan publik yang dikarenakan 

adanya aging population.   

1.6.2. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu 

penelitian yang menjelaskan hasil penelitian yang tidak berdasarkan angka maupun 

akurasi statistik. Hasil data yang didapatkan, diolah dan dianalisis sesuai permasalahan 

yang akan diteliti.26 

1.6.3. Ruang Lingkup Penelitian

1.6.3.1. Batasan Waktu 

Dalam penelitian yang dibahas kali ini, batasan waktu yang ditentukan 

oleh penulis adalah tahun 2014 sampai tahun 2019, dimana tahun 2014 

merupakan tahun dimana Pemerintah Jepang Shinzo Abe merencanakan Robot 

Revolution dan perancangan New Robot Strategy, sedangkan ditahun 2019 

                                                             
25 Rachmat Kriyanto, 2012, Teknik Praktis Riset Komunikasi, Jakarta: Prenada Media, hal. 61 
26 Ulber Silalahi, 2009, Metode Penelitian Sosial, Refika Aditama, Bandung.  
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merupakan tahun dimana proses action plan dalam New Robot Strategy 

berlangsung. 

1.6.3.2 Batasan Materi 

Dalam penelitian ini, terdapat batasan materi yang ditentukan oleh 

penulis yaitu berfokus pada bagaimana pemerintah Jepang yang menggunakan 

robot humanoid dengan tekhnologi artificial intelligence sebagai branding 

untuk dapat mencapai Visi Jepang 2020 untuk menjadi negara inovasi dan pusat 

robot didunia melalui kebijakan New Robot Strategy. 

1.7 Argumen Utama 

Dalam menghadapi Olimpiade 2020 yang akan digelar di Tokyo, pemerintah 

Jepang telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat citranya. Dimana upaya 

yang dilakukan oleh pemerintah Jepang tersebut antara lain adalah dengan melakukan 

branding. Branding yang dilakukan Jepang adalah dengan pemanfaatan robot di sektor 

pelayanan publik melalui kebijakan New Robot Strategy. Dengan pemanfaatan tersebut 

Jepang nantinya akan dapat memperkenalkan robotnya kepada dunia saat Olimpiade 

berlangsung. 
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