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BAB II 

SEJARAH BUDAYA DAN FENOMENA GASTRODIPLOMASI JEPANG 

DAN DINAMIKA HUBUNGAN JEPANG – INDONESIA 

Pada Bab ini penulis akan menjelaskan tentang Latar Belakang Budaya Jepang yang 

telah menjadi salah satu strategi Jepang untuk meningkatkan kepentingan 

nasionalnya salah satunya dengan melalui makanan.Dan upaya Jepang 

menggunakan   gastrodiplomasi sebagai strategi baru Jepang untuk  meningkatkan 

relasinya dengan Indonesia  

A. Sejarah Budaya Jepang dan Fenomena Gastrodiplomasi Jepang  

Jepang merupakan negara yang memiliki kebudayaan yang beragam kebudayaan 

ini di bentuk dengan nilai-nilai yang telah diyakini oleh masyarakatnya yang 

dipengaruhi melalui dari jalan sejarahnya. Untuk mempertahankan budayanya 

Jepang menggunakan Gastrodiplomasi sebagai ajang promosi mereka unutk 

memperkenalkan maknan mereka diseluruh dunia. 
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1. Sejarah Budaya Jepang 

  Pada masa Restorasi Meiji, dimana kasiar yang membuat negara menjadi negara maju dan 

menjadi negara yang modern namun Jepang mengalami kemajuan tetapi dalam segi budaya 

tidak tampak adanya perubahan yang begitu besar hal ini dikarenakan Meiji yang 

menginginkan masyarakatnya untuk tetap menjaga budaya mereka yang sudah ada sejak 

ratusan tahun yang lalu. Oleh karena itu masyarakat Jepang tetap menjaga budaya hingga saat 

ini. Seperti pakaian Kimono, pakaian Kimono ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, 

masyarakat Jepang hingga saat ini biasanya masih menggunakan baju Kimino sebagai 

merayakan perayaan hari raya tahun baru atau menggunakannya dengan hari festival  Jepang. 

Selain itu ada juga budaya yang masih dipertahakan hingga saat ini dimana masyarakat Jepang 

melakukannya dengan belajar dari kehidupan sehari-hari yaitu Ojigi. Ojigi adalah 

membungkuk hormat kepada lawan bicara. Hal tersebut merupkan salah satu budaya bangsa 

Jepang  dari turun temurun dilakukan dengan penuh kesadaran oleh orang Jepang sebagai suatu 

budaya yang tidak dimiliki dan dilakukan oleh bangsa lain (Matsuura, 1994).   

Selain itu ternyata dalam segi budaya makanan Jepang masih menjaga hingga saat ini. 

Makanan Jepang dari zaman ke zaman memiliki makanan yang berbeda seperti pada zaman 

masakan zaman Edo, Mereka hidup dengan pantai dan mengetahui bagaimana rasanya ikan 

segar. Dan untuk memastikan bahwa ikan memang segar (hal ini dikatakan jujur oleh pedagang 

Osaka), mereka menuntut adaptasi dari hidangan Osaka yang dimulai menjadi populer. 

Kemudian berinovasi membuat ikan tersebut dengan membuat bola-bola nasi yang diberi 

vinegar kemudian meletakkan ikan tersebut diatas nasi tersebut disitulah mulai lahirnya Sushi 

di Jepang.  Kemudian adanya zaman yang di pengaruhi oleh negara barat dimana pada awal 

zaman Meiji, masakan Eropa menjadi mulai dikenal orang Jepang yang melakukan kontak 

sehari-hari dengan orang asing.Sementara itu, di kalangan masyarakat jepang mulai terinspirasi 

dengan gaya barat (Yōshoku) yang merupakan adaptasi masakan Eropa. Kemudian ada 

http://id.wikipedia.org/wiki/Zaman_Meiji
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Masakan_Eropa&action=edit&redlink=1
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beberapa aliran masak memasak mengalami kemunduran diakibattkan adanya masakan ala 

Eropa yang membuat masyarakat Jepang untuk mengubah cara memasak atau menciptakan 

masakan baru, satu-satunya alira yang bertahan hingga saat ini Hōchōshiki yaitu aliran yang 

melarang para pengikut alirannya untuk memakan daging sapi di karena disesuaikan dengan 

kebijakan dari pemerintah Meiji mengenai Haibutsu kishaku dan Shinbutsu bunri sehingga 

muculah masakan Sukiyaki. Sementara itu, Honzen ryōri sehingga yang merupakan aliran 

utama masakan Jepang yang mulia ditinggalkan oleh masyarakatnya sendiri. Masakan 

tradisional Kaisekiryōri (会席料理 masakan jamuan makan) yang beralih menjadi makana 

standar yang dihidangkan rumah makana  tradisional (ryōtei) dan penginapan tradisional 

(ryōkan) (Michael Ashkenazi, 2003). 

Negara Jepang memiliki beberapa tradsi saat hari biasanya, musiman, maupun hari 

perayaan. Yang pertama menu Ichijusansai (1 sup 3 lauk), makanan ini merupakanan makan 

dasar di negara Jepang. Menu ini terdiri dari tiga lauk yaitu, satu lauk sup, dan duanya adalah 

dua lauk pendamping. Kebanyakan dari lauk utama ini meupakan makanan yang berasa dari 

telur, daging, ataupun ikan, sedangkan lauk pendampingnya seperti kacang-kacangan,tahu, 

ataupun sayur. Yang kedua, menu makanan di Jepang sesuai musim dan hari perayaan, di 

negara jepang makanan disetiap musim ataupun hari perayaan sangatlah penting. Ada banyak 

masakan jepang yang spesial berdasarkan musim dan perayaannya seperti Zoni ( sup yang 

berisikan mochi dan bahan pelengkap) dan Osechi Ryori (masakan khas Tahun Baru) yang 

dimakan di setiap tanggal 1 Januari. Kemudian pada saat Toji (titik balik matahari musim 

dingin) yang jatuh pada tanggal 21 Desember, orang Jepang memakan labu supaya tidak 

terkena penyakit, seperti masuk angin dan flu. Selanjutnya ada Sekihan yaitu beras ketan yang 

ditanak dengan kacang merah untuk mendapatkan warnah merahnya yang disajikan setiap ada 

perayaan (Tokyo L. J., 2017). 
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Selain makananya ternyata negara Jepang memiliki budaya dalam cara menyajikan dan 

menyantap hidangannya. Ungkapan biasanya yang digunakan oleh orang jepang yaitu 

“nihonjin wa me de taberu” yang artinya orang Jepang makan dengan matanya, merupakan 

bukti bahwa penyajian hidangan bagi orang Jepang merupakan hal yang sangat di perhatikan. 

Makana tradisional Jepang memiliki keunikan sendiri dari segi bahan dasarnya misalkan 

menumis sayuran orang Jepang akan menggunakan Shoyu yang bertujuan agar tekstur warna 

pada sayuran akan masih terlihat segar saat dimasak. Kemudian dalam tata cara menyajikan 

ikan yang masih utuh, posisi kepala ikan tersebut harus berada disebelah kanan dan bagian 

perutnya menghadap ke dalam agara mudah untuk diambil pada saat makan, karena orang 

Jepang menggunakan tangan kanan pada saat makan. Kemudian alat yang digunakan saat 

menyantap makanan terdiri dari berbagai macam ukuran. Bahkan mangkuk nasi, gelas untuk 

teh dan sumpit biasanya akan dibedakan untuk pria dan wanita (Donald, 2003). 

Semakin berkembangnya zaman Jepang berupaya menggunakan budayanya sebagai 

alat diplomasinya salah satunya menggunakan manga dan anime sebagai daya tarik Jepang. 

Namun, belum lama ini Jepang menggunakan makanan sebagai alat diplomasi barunya, dengan 

bertujuan untuk meningkatkan kepentingan nasionalnya. 

2. Fenomena Gastrodiplomasi Jepang 

Dewasa ini banyak beberapa negara yang menggunakan makanan sebagai alat 

diplomasinya atau bisa disebut dengan gastrodiplomasi. Salah  satunya negara Thailand 

menggunakan Tom Yum sebagai alat diplomasinya pada tahun 2002 (Rockower P. , 2010).  

Kemudian timbulah beberapa negara juga menggunkan makanan sebgai diplomasinya 

termasuk Jepang yang baru-baru ini menggunakan makanan sebagai alat diplomasinya tujuan 

Jepang untuk menggunkan gastrodiplomasi untuk meningkatkan kerja ekonominya dan 

pengaruh politiknya dengan membentuk identitas baru kepada Indonesia.  
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Pada tahun1950-an Jepang pernah melakukan promosi makananya dan mendoong 

undang-undangnya “ Natural Culture Treasure Japan”. Tujuan Jepang melakukan promosi 

makananya agar dapat melestarikan warisan negaranya di UNESCO.Jepang juga mengadakan 

“Japan's Gross National Cool” yang bertujuan untuk mengeksploitasi dan mempromosikan 

industri budaya dan kreatifitas yang ada di Jepang. Pada tahun 2003 kantor perdana menteri 

Jepang membentuk Task Force on Contents (kontentsu senmon chōsa kai), yang bertujuan 

untuk fokusterhadap pengelolaan konten media, seperti musik, film, perangkat lunak animasi. 

Pada tahun 2004, the Japan Brand Working Group (nihon brando wāking gurupu, JBWG) 

berorganisasi dalam satuan Tugas untuk melakukan diskusi yag lebih mendalam mengenai 

branding sosial. Pada bulan Febuari 2005, JBWG menyusun laporan berjudul Promotion of 

Japan Brand Strategy dimana budaya kuliner diidentifikasi sebagai salah satu dari tiga konten 

diplomasi budaya yang paling penting bersama fashion dan merek lokal. Laporan ini menggaris 

bawahi perlunya menetapkan strategi untuk meningkatkan pendidikan makanan rumah dan 

mempromosikan washoku diluar negeri (JBWG, 2005). 

Kemudian pandangan ini diperkuatkan kembali oleh Sakamoto dan Allen mereka 

engatakan bahwa rasa kecintaan terhadap makanan merupakan bagian dari upaya yang lebih 

luas untuk membangun  dan mengkonstribusikan identitas nasional Jepang dan 

mempromosikan  kepentingan nasional Jepang dalam konteks globalisasi (Sakamoto & 

Matthew, 2011).  

a. Perkembangan Penggunaan Gastrodiplomasi Jepang di kancah global 

Selama Jepang menggunakan gastrodiplomasi banyak masyarakat di berbagai negara semakin 

mengenal makanan Jepang, dan makanan Jepang pada saat ini sudah tidak sulit lagi untuk 

ditemukan karena hal ini terbukti dengan banyaknya restoran Jepang di berbagai negara, 

banyak orang sudah mengetahui bagaimana cara membuat makanan Jepang, kemudian 
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membuat restoran Jepang di negaranya agar masyarakatnya tidak perlu untuk pergi ke Jepang 

hanya untuk merasakan makanan Jepang (Ibo, 2018). 

Selain itu meningkatnya  ekpor makanan Jepang di dunia pada tahun 2013 Jepang berhasil 

mengekspor makananya di berbagai negara di dunia yang mencapai 2,653,819,31 US dolar 

kemudian pada tahun 2014 meningkat 17% yaitu 2,729,261,05 US dolar pada tahun 2015 

mengikat 21% yaitu sebesar 2,978,767,06 US dolar dan terus meningkat di tahun 2016 sekitar 

21% yaitu sebesar 3,458,043,22 dan pada 

tahun 2017 merupakan peningkatan terbesar 

dair tahun 2013-2017 yaitu 23% sebesar 

3.616.421.48 US dolar. 

 

Tabel 2.1 Ekspor Makanan Jepang di Dunia Paska Tahun 2013-2017 

Sumber : World Integrated Trade Solution 

 

Hal ini dibuktikan bahwa gastrodiplomasi Jepang sangat berhasil karena mampu meningkatkan 

ekspor makanannya di berbagai negara yang ada di dunia empat negara dengan jumlah terbesar 

dalam menerima ekspor Jepang pada tahun 2017 adalah Hong Kong, United States, Korea, dan 

China (World Integrated Trade Solution, 2017). 

a. Dampak Penerapan Gastrodiplomasi Jepang  

Dalam penerapan gastrodiplomasi Jepang terdapat dampak yang terbagi menjadi dua citra 

yaitu dalam citra Tangible yang artinya nyata dan Intangible yang artinya sesuatu yang tidak 

terlihat namun dapat dirasakan (KBBI, 2019). Dalam segi Tangible (nyata) yaitu bahwa 
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menignkatnya jumlah turis asing yang mengunjungi Jepang. Hal ini terbukti pada Janauri tahun 

2018 jumlah turis asing mengunjungi Jepang terus meningkat lebih dari 4.4%.    

Gambar 3.6: Website Cooking Japan 

 

X 

Sumber: Japan National Tourism Organization (JNTO) 

Selain itu, pada tahun 2013 “Washoku, traditional dietary cultures of the Japanese” 

sebagai “Intangible Cultural Heritage of Humanity of UNESCO” telah memicu viral di dunia 

bahwa makanan Jepang dalam survei  External Trade Organization (JETRO),  masakan Jepang 

menduduki peringkat pertama dalam kategori “ makanan asing terfavorit”. Diperkirakan bahwa 

jumlah restoran Jepang di negara-negara luar negeri telah mencapai sekitar 89.000 sampai 

dengan bulan Juli 2015, dari survei sebelumnya yaitu pada bulan Januari 2013. Untuk 

memperluas ekspor makanan Jepang, mereka mempromosikan penjualan yang dipimpin oleh 

para menteri, menyampaikan informasi melalui media luar negeri dan mengadakan acara 

terkait makanan Jepang yang menampilkan koki terkemuka sebagai bagian dari upaya untuk 

mengomunikasikan daya tarik makanan Jepang dan budaya makanan kepada dunia. Berikut 

Jumlah sebagai presentase dari jumlah responden. Masakan yang berasal dari negara sendiri 

tidak termasuk dalam hitungan (admin, 2013). 
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Table: 2.3 Peringkat dari Makana Favorit di Dunia 

Sumber : Prepared based on JETRO’s Survey on Japanese Foods  

Directed at Overseas Consumers 

Jepang memuat sebuah strategi yang bernama "Strategi FBI" dirumuskan sebagai 

inisiatif untuk menanggapi permintaan ini dan meningkatkan kehadiran Jepang di pasar pangan 

dunia. Strategi ini bertujuan untuk mempromosikan penyebaran budaya makanan Jepang dan 

meningkatkan struktur ekspor makanan di seluruh negara. Strategi ini juga bertujuan untuk 

secara integral melakukan tiga kegiatan, yaitu, promosi penggunaan makanan Jepang sebagai 

bahan masakan dunia (Made From Japan), di luar negeriperluasan budaya makanan Jepang dan 

industri makanan (Made By Japan) dan promosi ekspor produk pertanian, kehutanan dan 

perikanan dan makanan Jepang (Made In Japan). Strategi FBI memperoleh namanya dari huruf 

pertama dari "From," "By" dan "In." Di bawah strategi ini, MAFF bertujuan untuk 

meningkatkan nilai ekspor produk pertanian, kehutanan dan produk perikanan dan makanan 

dari 611,7 miliar yen di 2014 menjadi 1 triliun yen pada tahun 2020 (admin, 2013). 

 

Tabel : 2.4 Nilai Ekspor dari Hasil Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Makanan 

Sumber :MAFF.go.jp 
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Kemudian dalam intagible adalah adanya hal yang membuat orang tertarik untuk terus 

mengunjungi Jepang karena Jepang memiliki budaya yang beragam, budaya Jepang yang 

begitu unik dan budaya tersebut sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Selain itu makanan 

Jepang juga banyak digemari oleh masyarakat asing. Biasanya orang-orang tertarik untuk 

mengunjungi Jepang dan ingin mencicipi makanan Jepang dikarenakan mereka menyaksikan 

anime, manga ataupun acara Jepang lainnya. Dari anime makanan Jepang begitu lezat terlihat 

dari gambarnya yang terlihat menarik untuk di santap karena setiap anime biasanya selalu 

memunculkan adegan makanan ataupun bagian makanan Jepang. Hal ini merupakan dampak 

dari gastrodiplomasi Jepang bahwa Jepang berhasil menarik perhatian masyarakat asing untuk 

mengujungi Jepang melalui anime (Japan Info, 2018). 

Untuk terus meningkatan pasar makanan Jepang maka makanan Jepang harus terus 

menerus di konsumsi tidak hanya di dalam negeri namun juga luar negeri maka Jepang harus 

meningkatkan ekspor makanannya, dan mencari pasar yang sangat potensial salah satunya di 

Indonesia. 

B. Dinamika Hubungan Jepang dan Indonesia 

Pada tahun 1930 dimana pada saat terjadinya penyebaran Shintoisme tentang Hokka-

ichiu, banyak para Antroplog Jepang mengatakan bahwa Jepang dan seluruh negara di Asia 

Tenggara salah satunya Indonesia merupakan saudara serumpun. Oleh karena itu mulailah 

terjadinya proses penaklukan Indonesia, Jepang menggunakna semboyan “saudara tua” 

(Moedjanto, 1988). Pada awalnya Jepang hanya ingin menghapus pengaruh Barat dan 

memobilisasi sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk memenuhi kepentingan 

perang Asia Timur Raya. Di Indonesia Jepang membuat sebuah progpaganda yang luar biasa 

yaitu, gerakan Tiga A, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia dan Jepang Pelindung Asia. 

Melalui propaganda ini Jepang menggunakan persaudaraan sesama bangsa Asia terbebaskan 
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dari bangsa Barat. Para tokoh nasional Indonesia menanggapi dengan baik pada awal 

perkembangan yang di awasi oleh Jepang. Namun pada akhirnya selama kependudukan Jepang 

kehidupan ekonomi menjadi lumpuh total. Kemudian kehidupan ekonomi sepenuhnya berubah 

dari keadaan normal menjadi ekonomi perang (Poesponegoro & Notosusanto, 1993). 

Jepang perlahan menjajah Indonesia dikarenakan, masalah ekonomi. Kemajuan 

Industri di Jepang memaksanya untuk menguasai sumber-sumber daya alam yang ada di 

Indonesia terutama minyak tanah, timah, karet, dan lain-lain (Moedjanto, 1988). Selain itu 

Jepang memobilitasikan masa di pedesaan kedalam tenaga kerja (romusha), perekrutan 

pemuda dan masyarakat desa dalam pelatihan kemiliteran dan melibatkan masyarakat dalam 

kepentingan politik penduduk yang eksploitatif. Perubahan sosial tersebut telah menandai 

bentuk pendudukan Jepang yang berorientasi ekonomi dengan kebijkan yang sangat memaksa 

hingga memeras rakyat (Utomo, 1995). Romusha  merupakan sebutan untuk masyarakat 

Indonesia yang dipekerjakan secara paksa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia dari tahun 

1942-1945. Mayoritas romusha adalah para petani, hal ini dikarenakan kebijakan Jepang sejak 

bulan Oktober 1943 yang mengharuskan kepada semua petani untuk enjadi romusha. Mereka 

akan dikirimkan untuk dipekerjakan diberbagai tempat di Indonesia. Cara yang digunakan 

untuk berjalannya romusha yaitu dengan adanya bujukan, apabila hal tersebut tidak berhasil 

maka pemerintah akan melakukan dengan kekerasan (Isnaeni & Apid, 2008).  

Kemudian adanya Jugun Ianfu yang memiliki arti sebagai “wanita penghibur” yang 

digunakan jepang sebagai penghibur tentara Jepang, wanita-wanita ini merupakan wanita yang 

berasal dari wilayah yang berhasil di kuasai oleh Jepang. Perempuan di Indoensia dibujuk oleh 

Jepang dengan memberikan beasiswa atau pekerjaan. Tetapi cara tersebut tidak berhasil 

kemudian Jepang memaksa wanita Indonesia untuk dibawa ke tempat-tempat tertentu. 

Sebagian perempuan dibawa melalui jalur laut dan juga ada yang dibawa melalui jalur darat 
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disana perempuan Indonesia akan di perbudak sebagai wanita yang memberikan layanan seks, 

dimana tamu yang akan mereka layani adalah para tentara Jepang (Listiyati, 2008). 

Usai Perang Dunia II Jepang mengalami keterpurukan. Pada tahun 1946-1954 perdana 

menteri Jepang Shigeru Yoshida melihat kondisi Jepang semakin memburuk, baik dari segi 

politik maupun ekonominya. Secara politik dapat dilihat bahwa beberapa daerah jajahan 

Jepang yang telah lepas begitu pula dengan ekonominya dimana Jepang mengalami 

kemiskinan, menurunnya mata uang Jepang dan tingginya harga barang diakibatkan terjadinya 

kelangkaan barang di Jepang, yang terjadi pada pertengahan tahun 1945-1949. Kemudian 

timbulah Doktrin Yoshida, dalam doktrin ini memiliki tujuan dimana Jepang harus 

memperbaiki dirinya dengan bangkit dari keterpurukannya dengan membanngun kekuatan 

dalam negeri, dengan fokus membangun perekonomian dalam negeri Jepang (Pyle, 1996). 

Jepang mulai melaksanakan strategi diplomasinya seiring dengan globalisasi yang  menibulkan 

tantangan-tangan yang baru bagi Jepang sehingga negara Sakura ini mengembangkan 

budayanya baik budaya tradisionalnya ataupun budaya post-modernnya. Selain itu Jepang juga 

menginkatkan hubungannya dengan berbagai negara bekas jajahannya, tidak terkecuali dengan 

Cina dan Korea termasuk Indonesia. Menurut Jepang mengemballikan citra negarannya kepada 

negara-negara yang pernah di jajahnya adalah hal yang sangat penting (Nakamura, 2011). 

Dalam masa perbaikan hubungan Jepang ke negara-negara Asia Tenggara pada tahun 

1950 dan 1960 mulai berjalan melalui perdagangan dan investasi, sebagai instrumen yang 

membantu memulihkan stabilitas Jepang dan juga memperbaiki nama  baiknya. Setelah Jepang 

maju secara ekonomi dengan adanya Doktrin Fukuda dimana doktrin fukuda ini merupakan 

kebijkan “Pengertian dari hati ke hati” yang dimana Jepang memfokuskan dirinya unutk 

melakukan politik luar negeri. Namun pada tahun 1970an timbulnya sentiment anti-Jepang di 

kawasan Asia Tenggara. Sentiment ini muncul dikarenkan adanya rasa takut dan trauma 

terhadap negara Jepang akibat pada masa Perang Dunia II. 
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Namun disinilah tujuan dari Doktrin Fukuda untuk memperbaiki hubungannya dengan 

Asia Tenggara termasuk Indonesia. Doktrin Fukuda ini di sampaikan oleh Perdana Menteri 

Jepang Fukuda pada pertemuan negara-negara ASEAN di manila pada tahun 1977, terdapat 

tiga inti dari Doktrin Fukuda ini yaitu, Jepang tidak akan menjadi negara militer dan akan 

berkomitmen dalam menjaga perdamaian. Kedua, Jepang bermaksud menjalin hubungan baik 

dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya berdasarkan asas dari hati ke hati (heart to heart). 

Yang terakhir Jepang ingin membantu negara-negara ASEAN dalam membangun hubungan 

baik dengan negra-negara indochina yang kemdian berpengaruh pada perdamaian kawasan di 

Asia Tenggara (Sudō, 1998) 

Jepang ingin menghapus semua tentang kenang buruk itu dengan cara menggunakan 

doktrin fukuda dimana Jepang berusaha untuk menarik kembali hati Indonesia agar mau 

bekerjasama kembali dengan Jepang dengan melalui beberapa bantuan seperti ODA (Official 

Development Assitance). Bantuann ODA Jepang di Indonesia mulai pada tahun 1954, dalam 

bentuk penerimaan trainee untuk mendapatkan pelatihan di bidang insdustri, komunikasi 

transportasi, pertanian dan kesehatan. Bantuan ODA Jepang telah memberikan kontribusi yang 

sangat besar melalui bebrbagai bidang pengembangan SDM, pembangunan infrastruktur sosial 

ekonomi. Bantuan ODA Jepang kepada Indonesia berjumlah 29,5 miliyar US Dollar pada 

tahun 2006. Oleh karena itu, bagi Indonesia, Jepang adalah negara yang meberikan donor 

terbesar, dan demikian pula Jepang, Indonesia merupakan negara yang menerima bantuan 

terbesar. Dengan hal inilah, hubungan Jepang dan Indonesia menumpuk menjadi persahabatan 

selama setengah abad kemudian negara ini telah menjadi mitra penting secara timbal balik 

(Bantuan ODA Jepang di Indonesia, 2009). Kemudian Jepang juga membangun Japan 

Foundation, yang dibangun pada bulan Oktober tahun 1972 di Jepang sebagai lembaga nirlaba 

milik pemerintah Jepang satu-satunya lembaga yang dikhususkan untuk menangani pertukaran 
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budaya internasional. Dengan tujuan untuk mendalami rasasaling pengertian diantara 

masyarakat Jepang dan negara-negara lainnya (The Japan Foundation, 2014).   

Saat ini hubungan Jepang dengan Indonesia sudah mencapai 50 tahun, kemudian kedua 

negara ini semakin mempererat hubungan bilateralnya. Pada awal hubungan diplomasi Jepang 

dan Indonesia didasarkan pada perjanjan perdamaian antara Republik Indonesia dan Jepang 

pada bulan April tahun 1958. Pada saat itu Jepang juga membahas tentang pergantian rugi 

akibat peperangan dan penjajahannya di Indonesia. Kemudian hubungan diplomasi diantara 

kedua negara tersebut dimulai dengan penandatanganan perjanjian di bidang pertanian, 

kehutanan, produksi pangan dan bantuan keuangan pasca perang. (Mori, 2006). Dalam relasi 

Jepang dan Indonesia dapat digambarkan dalam berbagai hubungan diplomasi namun, 

hubungan yanng paling dominan adalah hubungan diplomasi ekonomi dan hubungan dipomasi 

sosial budaya. 

1. Hubungan Diplomasi Ekonomi 

Kemudian saat ini hubungan diplomasi ekonomi Jepang dan Indonesia melalui ekspor-

impor karena, bagi Indonesia Jepang merupakan mitra dagang terbesar dalam hal ekspor-impor 

Indonesia. Hubungan ekspor-impor Jepang dan Indonesia mulai beroperasi pada tahun 1958. 

Hal ini terjadi dikarenakan adanya perjanjian IJEPA yang membuat hubungan ekspor-impor 

Jepang dan Indonesia menjadi lancar, kedua negara ini memiliki tujuan yang sama yaitu sama-

sama ingin memajukan negaranya. Indonesia merupakan negara kaya akan sumber daya 

alamnya sedangkan Jepang merupakan negara memiliki peralatan canggih kedua negara ini 

saling bertukar, atau saling mengekpor dan mengimpor barang mereka seperti, Jepang yang 

mengeksporkan barang-barangnya, seperti alat-alat idustri, peralatan elektronik, besi dan baja 

serta kendaraan bermotor, sedangkan Indonesia mengimporkan sumber daya alamnya seperti, 
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karet mentah, bahan mentah atau bahan dasar elektronik , logam dalam bentuk bijih, serta kayu-

kayu yang ada di Indonesia, khususnya dalam ekspor non migas. 

Berikut data ekspor-impor Jepang ke Indonesia, dimana ekspor ke Indonesia 

mengalami kenaikan pada bulan Februari yang mengingkat menjadi 117.691 juta Yen, 

dikarenakan pada bulan Januari hanya 99.170 juta Yen. Kemudian ekspor Jepang ke Indonesia 

mengalami peningkatan dengan rekor tertinggi sepanjang masa pada tahun 2014 hingga 2017 

dengan rata-rata 11.4047.41 juta Yen.  Dibandingkan pada Maret 2015 dengan jumlah 114.083 

juta Yen. Dan pada bulan Juni 2016 merupakan jumlah ekspor terendah yaitu 84.713 juta Yen 

(Economic, 2017).  

 

Tabel 2.5 Ekspor Jepang Ke 

Indonesi Periode 2016-2017 

Sumber: 

Trandingeconomics.com 

2. Hubungan Diplomasi Sosial Budaya 

Hubungan Jepang dan Indonesia tidak hanya di dalam bidang politik dan ekonomi, 

dengan zaman yang sudah makin berkembang Jepang memperluas hubunganya dengan 

Indonesia melalui sosial budaya dimana budaya dijadikan aset penting yang harus terus 

dikemabangkan oleh Jepang selain budaya Jepang juga memeberikan aset pendidikan seperti 

beasiswa dan tenaga ahli.  
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a. Pendidikan  

Pendidikan merupakan salah satu bentuk dari kerjasama Jepang dan Indonesia, dengan 

melakukan pertukaran pelajar dan pengajar. Salah satu program yang mendukung dari hasil 

diplomatik ini yaitu The Japan- East Asia Network of Exchange for Student and Youth. 

Program ini merupakan program pemerintah Jepang dengan mengundang pemuda serta pelajar 

Indonesia ke Jepang dan berlangsung selama lima tahun. Program ini selalu diadakan setiap 

tahunnya dan mengundang sekitar 6000 pemuda atau pelajar seluruh Asia Timur sebagai 

pesertanya, yang berada dibawah pengawasan Japan Foundation, AFS, DICE. Tujuan dari 

program ini yaitu untuk meningkatkan hubungan kerjasama yang erat untuk seluruh pemuda 

dan pemudi diantara kedua negara maupun seluruh pemuda pemudi yan ada di Asia Timur 

Khusunya Indonesia yang memiliki hubungan sangat baik dengan Jepang (Kementerian Luar 

Negeri Indonesia, 2008).   

b. Beasiswa  

Jepang juga memberikan beasiswa kepada pelajar di Indonesia yang ingin menuntut ilmu 

di negeri sakura ini dengan berbagai macam program yang di berikannya baik dari pemerintah, 

instantsi,maupun perusahaan lainnya salah satunya munbukagakusho, yang merupakan 

beasiswa langsung dari pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang selalu mengadakan event Japan 

Education Fair dimana event ini bertujuan untuk memberikan informasi beasiswa di Jepang, 

Japan Education Fair selalu diadakan setiap tahunnya (Pitoko, 2014).  

c. Tenaga Ahli 

Selain pemerintah Jepang memberikan beasiswa, pemerintah Jepang juga memberikan 

bantuan tenaga ahli kepada Indoensia di karenakan Indonesia sangat minim dalam tenaga ahli 

oleh karena itu Jepang memberikan bantuan melalui JOCV (Japan Overseas Coorperation 

Volunteers ) yang merupakan program relawan luar negeri untuk kaum muda yang ingin 
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berperan dalam proses pembangunan  bangsa di negara-negara berkembang, dimana mereka 

akan tinggal di antara penduduk lokal sementara mereka juga memberikan pengetahuan atau 

keterampilan yang mereka miliki. Program JOCV merupakan gabungan dari program JICA 

(Japan International Coorperation Agency). JOCV hampir serupa dengan Peace Corps dimana 

program terebut dimiliki oleh Amerika Serikat. JOCV memberikan relawan dalam berbagai 

bidang seperti pertanian, kehutanan, perikanan, kesehatan, dan lebih dari 120 bidang teknis 

lainnya (JICA, 2008). 

3. Budaya 

Budaya merupakan aset yang digunakan juga sebagai diplomatik Jepang dan Indonesia 

karena budaya juga dapat mempenaruhi hubungan Jepang dan Indonesia yaitu dengan 

mengenal budaya satu sama lain dan hal tersebut dapat menarik simpati diantara kedua negara 

tersebut di budaya ini terdapat beberapa hal yang akan di lakukan oleh Jepang kepada Indonesia 

salah satunya,dengan mengadakan peretemuan, insentif, konvensi, dan pameran. Tujuan dari 

penggunaan ini acar acara dapat terstruktur. 

a. Konferensi  

Konferensi, ini pernah dilakukan Jepang di Indonesia dalam bencana tsunami aceh 

dimana Jepang memeberikan bantuan melalui ODA dengan memberikan bantuan berupa 

sumbangan, mobil klinik keliling dan masih banyak hal lagi. Hal ini dilakukan Jepang agar 

hubungan Jepang dengan Indonesia semakin erat (ODA, 2006).   

b. Pameran dan Festival 

Jepang merupakan negara yang memiliki budaya yang sangat unik di negara sakura ini 

memiliki beberapa festival yang juga di selenggarakan di Indonesia dimna festival ini sering di 

selenggarakan setiap setahun sekali. Seperti, Sakura Matsuri, Ennichisai, AFA, JAK-Japan 
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Matsuri, Nakama Festival, dan lain sebagainya. Tujuan jepang menyelenggarakan festival di 

Indoneia yaitu untuk memeperkenalkan budayanya kepada Indonesia serta Jepang ingin 

masyarakat Indonesia ingin mempelajari budayanya. Selain festivalnya Jepang biasanya 

mengadakan.pameran,.dimana.Jepang.mengupayakannya untuk menarik perhatian bagi 

masyarakat Indonesia untuk mengetahui acara yang mereka ciptaka seperti pameran 

manufaktur, selain itu juga ada pameran mengenai beasiswa bagi siapa pun yang ingin 

menuntut ilmu di Jepang (Saputra, 2018). 

c. Budaya Pop 

Semakin berkembangnya zaman budaya Jepang pun tetap dikenal di dunia seperti budaya 

modernnya atau Budaya Popnya. Budaya Pop merupkan budaya yang sudah brada dimasa 

modern atau budaya yang diproduksi secara massa untuk di konsumsi secara massa, contohnya 

seperti anime,menurut Gilles Poltras pengertian anime terbagi menjadi dua, yang pertama kata 

anime digunakan orang Jepang untuk menyebut animasi apapun tanpa memperhatikan 

darimana asal anime tersebut. Kedua, penggunaan kata anime di luar Jepang adalah film 

animasi Jepang jadi pengertian anime,dapat diartikan menjadi dua yaitu dari pandangan Jepang 

maupun pandangan dari luar Jepang. Orang Jepang mengatakan bahwa segala jenis film 

animasi dari seluruh dunia disebut sebagai anime kebalikannya menurut orang dari luar Jepang 

mengatakan bahwa anime merupakan film animasi yang bersal dari Jepang (Nugroho & 

Hendrastomo, 2012). 

 Selain anime budaya modern Jepang memiliki manga,dan Jpop. Manga (漫画) terdiri 

dari dua kanji yaitu “man” (漫) yang artinya penuh, dan tidak beraturan, kemudian “ga” (画)  

yang berarti gambar, jadi manga dapat diartikan sebagai penuh dengan gambar yan g tidak 

beraturan. Manga terdiri dari berbagai jenis yaitu Shoujo manga yaitu komik perempuan dan 
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shounen manga yaitu komik laki-laki, kodomo yaitu komik anak-anak, dan manga dewasa. 

Manga telah berhasil menarik perhatian dan mendapatkan banyak penggemar. Manga banyak 

disukai karena memiliki keragaman dalam gaya, tema, isi, karakter, dan makna sehingga dapat 

dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat. Manga memiliki latar sejarah yang cukup 

panjang dan terus berkembang hingga menjadi manga yang dikenal saat ini. Manga berasal 

dari perkembangan jenis karikatur Jepang zaman dahulu dan terus dikembangkan pada zaman 

Tokugawa hingga saat ini (Williams, 2008).  

Selain animasinya Jepang juga terkenal dengan musiknya atau biasanya dikenal sebagai 

Jpop, Jpop merupakan musik jepang yang sudah ada sejak tahun 1988, tetapi sebelum menjadi 

Jpop, Jpop disebut sebagai “Kayokyoku” pada dasarnya “Kayokyoku” ini merupakan tiruan 

murahan dari musik populernya Amerika. “Kayokyoku” berevolusi menjadi Jpop agar menjadi 

daya tarik tersendiri.  Budaya Jepang tidak hanya di kenal di negara barat saja budaya Jepang 

juga sangat terkenal di Indonesia karena di Indonesia setiap tahunnya memiliki sebuah acara 

dimana acara tersebut merupakan acara budaya Jepang yang telah di selenggarakan dari 

berbagai macam organisasi dari pemerintah Jepang di Indonesia ataupun dari perusahaan 

swasta Jepang yang ada di Indonesia. Salah satunya yang ada di Jakarta yaitu Japan Expo. 

d. Makanan Tradisional Jepang 

Makanan Jepang tidak kalah populer dari budaya-budaya lainnya, makanan Jepang 

sangat terkenal dengan Sushi, Sushi dapat diartikan sebagai “nasi berbumbu”, salah satu 

makanan tradisional Jepang yang terbuat dari beras yang dikombinasikan berbagai topping dan 

isi seperti ikan mentah atau bahan lainnya. Sushi dulunya merupakan ikan atau daging 

yangdifermentasikan. Belakangan ini nasi digunakan untuk mempercepat proses fermentasi. 

Pada abad ke enam belas, cuka mulai ditambahkan untuk mengurangi waktu fermentasi. Jenis 

sushi ini paling digemari dari pada yang asli dan menjadi salah satu sushi terlezat yang ada di 
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Jepang. Dari titik ini dan seterusnya, fermentasi tidak lagi disukai, dan jenis sushi  baru hanya 

menggunakan nasi dan cuka mulai berkembang. 

 Sashimi, merupakan irisan ikan mentah telah dikonsumsi Jepang selama berabad-abad, 

namun pada tahun 1880’s nasi dan irisan ikan mentah ini baru dikombinasikan. Nasi asam dan 

irisan ikan mentah inilah merupakan sushi yang kita kenal hingga saat ini. Pada saat tahun 1970 

sushi pertamakali diperkenalkan di Amerika Utara pada saat bisnis Jepang mulai berkembang 

di Amerika Serikat (Sushi Encyclopedia, 2007). Sushi memiliki berbagai macam yang dijual 

di Burnaby, suhsi nigiri dan sushi maki, sushi nigiri merupakan nasi beras kecil yang berbentuk 

oval dan di berikan topping sseperti irisan ikan mentah atau bahan lainnya, sedangkan sushi 

maki  adalah roti berbentuk silinder yang terdiri beras yang diasamkan dan diberikan isian 

seperti makanan laut, daging, dan sayuran (Bargen, 2011). Jepang menggunakan sushi sebagai 

alat untuk melihat bagaimana perkembagan perdagangan ikan internasional yang telah 

mengubah masyarakat dan budaya lain.  

Indonesia merupakan negara yang potensial bagi Jepang untuk meningkatkan pasar makanan 

Jepang, karena Jepang dan Indonesia sudah memiliki hubungan lebih dari 50 tahun dan 

Indonesia merupakan negara saudara tua dari Jepang sendiri dan Indonesia merupakan Negara 

yang memiliki sumber daya Alam yang melimpah dikarenakan Indonesia memiliki luas 

geografis sebesar 1.919.440 km2 yang menunjukan bahwa indonesia kaya akan sumber daya 

alamnya dengan memiliki segala fauna dan flora fauna dan potensi hidrografis dan deposit 

sumber alamnya yang melimpah. Sumber daya alam Indonesia tersebut mulai dari sektor 

pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan, perkebunan serta pertambangan dan 

energi. Kemudian Indonesia memiliki memiliki Penduduk sebanyak 264 Juta jiwa, sehingga 

Indonesia menjadi negara yang sangat potensial bagi Jepang untuk meningkatkan pasar 

makanan Jepang. karena semakin banyak penduduk maka konsumen makanan Jepang semakin 
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banyak. Oleh karena itu Jepang membentuk sebuah Program Japan Halal Food Project di 

Indonesia (Tambunan, 2015).   


