
ABSTRAK

Diplomasi  kebudayaan  adalah  salah satu  bagian dari  kebijakan luar  negeri 
Jepang yang sangat penting pada masa setelah perang. Diplomasi kebudayaan yang 
dijalankan oleh  Jepang bertujuan  agar  negaranya  mendapatkan  citra  baik  di  mata 
dunia dan dapat menjalin kerjasama yang baik dengan negara lain serta untuk dapat 
mencapai  kepentingan  nasionalnya  secara  soft (lunak).  Dimana,  Kementrian  Luar 
Negeri  Jepang  (MOFA)  membentuk  Japan  Foundation  sebagai  agen  untuk 
menyebarkan pengertian mengenai Jepang melalui kerjasama atau promosi-promosi 
di bidang kebudayaan agar tercipta saling pengertian diantara Jepang dengan negara-
negara lain, sehingga melancarkan kerjasama yang dijalankan oleh Jepang.

Dalam pelaksanaanya,  Japan Foundation  didirikan  di  banyak  negara,  salah 
satunya Indonesia. Japan Foundation di Indonesia resmi didirikan pada tahun 1979 
dengan alasan membendung sikap anti  Jepang masyarakat  Indonesia  yang sempat 
terekam dalam peristiwa Malari (1974). Pendirian Japan Foundation di Indonesia ini 
mendapat  sambutan  yang  baik,  namun,  pada  tahun  2003  yayasan  ini  mengalami 
perubahan status  menjadi  lembaga independen.  Perubahan status  ini  terjadi  hanya 
dalam bidang administrasi saja dan segala program maupun kegiatan yang dilakukan 
Japan Foundation tetap merujuk pada kebijakan dan pengawasan MOFA. 

Setelah  adanya  pergantian  status  ini,  Japan  Foundation  tetap  menjalankan 
diplomasi  kebudayaan  Jepang.  Hal  ini  menjadi  sesuatu  yang  cukup  dapat 
dipertanyakan, mengingat Jepang pada saat ini sudah menjadi negara yang besar dan 
mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Indonesia. Oleh karena itu, penelitian 
ini  berusaha  melihat  dan  menggambarkan  bagaimana  peran  dan  pengaruh  Japan 
Foundation yang sebenarnya, khususnya pada tahun 2003-2008, dalam menjalankan 
diplomasi kebudayaan Jepang di Indonesia. 

Untuk melihat  hal  tersebut,  maka  penelitian  ini  akan  membahas  mengenai 
pelaksanaan diplomasi kebudayaan Jepang beserta  perkembangan pada abad 20 dan 
abad 21 secara menyeluruh,  kemudian,  tujuan berdirinya  Japan Foundation secara 
garis besar, serta Japan Foundation di Indonesia secara khusus, peran dan pengaruh 
Japan Foundation di Indonesia tahun 2003-2008.

Melalui  Japan  Foundation,  Jepang  mulai  menanamkan  nilai-nilai  dan 
semangat-semangat  kebudayaan  Jepang  kedalam  masyarakat  Indonesia.  Hal  ini 
dilakukan  Jepang  sebagai  investasi  jangka  panjang  untuk  mencapai  kepentingan 
nasionalnya tanpa melalui cara-cara yang keras. 
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