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FOREWORD (KATA SAMBUTAN) 
 

 
Salam sejahtera bagi kita semua!  
 
Puji syukur kami sampaikan kepada Allah SWT atas kemudahan yang 
diberikan kepada Pusat Studi Jepang UI dalam menerbitkan Jurnal Kajian 
Jepang Vol. 2, No.1. Penerbitan ini adalah yang kedua setelah edisi pertama 
yang terbit pada bulan Oktober 2017. Jurnal Kajian Jepang edisi kali ini terdiri 
dari lima artikel ilmiah studi Jepang dari disiplin ilmu yang berbeda. Dari ilmu 
susastra hingga ilmu sosial.  
 
Sehubungan dengan “Peringatan 60 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia 
– Jepang” pada tahun 2018 ini, kami berharap jurnal ini dapat berkontribusi 
dalam meningkatkan pemahaman kultural di antara kedua negara. Kami juga 
berharap penerbitan jurnal ini dapat memacu minat para praktisi studi 
Jepang untuk menghasilkan karya ilmiah. Oleh karena itu, kami menunggu 
kontribusi dari para praktisi studi Jepang baik di Indonesia maupun di luar 
Indonesia dalam mengirimkan artikel ilmiah kepada Jurnal Kajian Jepang. 
 
Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis artikel jurnal, 
tim editor, dan semua pihak terkait yang telah bekerja keras sejak awal 
sampai pada penerbitannya.   
 
 

Depok, April 2018 
 
 

Dr. Diah Madubrangti 
(Direktur Eksekutif Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia) 
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KATA PENGANTAR (EDITOR’S NOTE) 
 

 
Jurnal Kajian Jepang kembali menjumpai para pembaca sekalian, 

setelah penerbitan pertama pada bulan Oktober 2017. Dengan tujuan 

menjadi platform bagi pengembangan studi Jepang di Indonesia, kami 

mengambil langkah kongkrit dengan selalu berusaha menghadirkan tulisan-

tulisan dari para praktisi studi Jepang di Indonesia, baik yang sudah lama 

berkecimpung dalam dunia studi Jepang maupun yang baru memulai 

karirnya sebagai akademisi atau peneliti dalam bidang studi Jepang. Harapan 

kami adalah dengan konsisten menyediakan platform, menyediakan ruang 

untuk para praktisi studi Jepang berbagi hasil penelitiannya, kami berharap 

akan tumbuh dialog-dialog yang memperkaya pengetahuan dan pemikiran 

dan akan semakin mendorong para praktisi studi Jepang di Indonesia untuk 

terus memproduksi dan mendistrbusi pengetahuan melalui tulisan-tulisan 

ilmiah.  

 Pada edisi ini, kita disuguhi lima artikel ilmiah dan satu resensi buku. 

Setiap artikel ilmiah yang dimuat terdiri dari pendekatan disiplin ilmu yang 

berbeda-beda, dan ditulis dengan tiga bahasa: bahasa Indonesia, bahasa 

Jepang, dan bahasa Inggris. Artikel pertama “Feminisasi dan Maskulinisasi 

dalam Film Ko-Produksi Indonesia dan Jepang: Representasi Identitas dalam 

FTV Aishiteru” ditulis oleh Citra Rindu Prameswari, staf pengajar pada 

Program Studi Jepang Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI. Dalam 

artikelnya, Sdri. Citra menyorot mengenai penggambaran tokoh utama di 

dalam film ko-produksi Indonesia dan Jepang “Aishiteiru”, bagaimana kaitan 

penggambaran tokoh utama itu dengan hubungan bilateral Indonesia dan 

Jepang, kemungkinan ideologi apa yang berperan dalam film tersebut.  

Artikel kedua ”’Mobile Diaspora’ dan Identitas Kultural Perempuan Jepang di 

Wilayah Jabodetabek” ditulis oleh Dewi Ariantini Yudhasari, Ketua Sekolah 

Tinggi Bahasa Asing LIA Jakarta dan pengajar pada Program Studi Bahasa 

Jepang STBA LIA Jakarta. Dalam artikelnya, Sdri. Dewi menggunakan metode 

etnografi, yaitu melakukan wawancara mendalam terhadap sejumlah 

perempuan Jepang yang menikah dengan laki-laki Indonesia dari generasi 

1980an-2000an dan melihat bagaimana para perempuan Jepang ini 
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membentuk identitas kulturalnya di Indonesia. Artikel ketiga「林芙美子の

小説『荒野の虹』における女性の戦争の語り」(terjemahan : Naratif 

Perang bagi Perempuan dalam Novel Arano no Niji karya Hayashi Fumiko) 

ditulis oleh Fitriana Puspita Dewi, kandidat doktor bidang Sastra Jepang yang 

saat ini sedang menempuh studi S3 di Ritsumeikan University, Kyoto, Jepang. 

Sdri. Fitriana mencoba menganalisis makna perang bagi perempuan Jepang 

melalui salah satu novel karya Hayashi Fumiko. Artikel keempat “Menelusuri 

Semangat Budaya Populer Jepang Berporos pada Budaya Genroku” ditulis 

oleh Ilma Sawindra Janti, staf pengajar pada Program Studi Jepang Fakultas 

Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Dalam artikelnya, Sdri. Ilma 

berargumen bahwa budaya populer Jepang seperti anime atau manga yang 

sudah mengglobal di era teknologi informasi ini, sesungguhnya dapat 

ditelusuri semangat penyebarannya sejak zaman Genroku. Artikel terakhir 

pada edisi ini “The Political Opinion Leaders on Online Platform: Study Case 

on Japanese ASEAN related Tweets” ditulis oleh Indah S. Pratidina, lulusan 

Program S3 Social Science dari Hitotsubashi University, Tokyo, Jepang.  Studi 

ini mengambil data Twitter yang berkaitan dengan topik Jepang dan ASEAN 

dan mencoba menganalisis topik dan siapa saja pemain yang dapat 

menggiring opini publik dalam ranah online.  

 Dari ulasan di atas, kita dapat melihat bahwa studi Jepang dapat 

diteliti dari berbagai sisi. Pada Jurnal Kajian Jepang Vol. 2, No. 1 ini, sekurang-

kurangnya kita dapat melihat studi susastra, studi  budaya populer,  studi 

hubungan internasional, studi komunikasi, dam studi migrasi dan diaspora 

digunakan sebagai pendekatan untuk lebih memahami Jepang secara kritis 

dan obyektif, oleh para penulis artikel dengan latar belakang kepakaran  yang 

beragam.  

 Jurnal Kajian Jepang Vol. 2, No. 1 ini ditutup dengan ulasan buku 

“Seikatsu Kaizen : Reformasi Pola Hidup Masyarakat Jepang” karya Susy Ong. 

Buku ini terbit pada tahun 2017 dan menjadi salah satu buku yang 

melengkapi penerbitan buku mengenai studi Jepang oleh praktisi studi 

Jepang dari Indonesia. Dalam buku ini, penulis yang juga merupakan staf 

pengajar pada program S2 Kajian Jepang Sekolah Kajian Stratejik dan Global 

Universitas Indonesia, mengajak pembaca untuk berpikir ulang mengenai 

“budaya Jepang” dengan melakukan penelusuran sejarah modernisasi 
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Jepang dari zaman Meiji (1868-1912) sampai masa kini. Dalam bukunya, 

penulis berargumen bahwa karakter kerja keras, tepat waktu, disiplin yang 

sering disebut sebagai “budaya Jepang”, sesungguhnya bukan sebuah 

karakter bawaan, tetapi merupakan pembiasaan dan internalisasi nilai-nilai 

selama lebih dari seratus tahun. Proses internalisasi nilai-nilai yang sekarang 

dengan mudah kita sebut sebagai “budaya Jepang” ini yang ditelusuri di 

dalam buku ini. Dengan mengulas buku yang ditulis oleh praktisi studi Jepang 

di Indonesia, Jurnal Kajian Jepang berharap agar hal ini dapat menjadi 

pendorong dan penyemangat agar semakin banyak praktisi studi Jepang yang 

menulis buku dan membagikan pengetahuannya untuk khalayak yang lebih 

luas.  

 Akhir kata, sebagai managing editor, saya mengucapkan terima kasih 

sedalam-dalamnya kepada Direktur Pusat Studi Jepang Dr. Diah Madubrangti, 

dan kepada seluruh editorial board atas dukungannya dalam penerbitan 

Jurnal Kajian Jepang Vol. 2, No. 1 ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih 

kepada Tim Editor Jurnal Kajian Jepang yang bekerja keras sampai akhirnya 

Jurnal Kajian Jepang  Vol. 2, No. 1 dapat terbit. Kepada setiap  kontributor 

artikel, saya ucapkan terima kasih atas setiap tulisannya yang menambah 

kekayaan pikiran dan memberi perspektif baru. Semoga kita sekalian tetap 

bersemangat dalam memproduksi dan mendistribusikan ilmu pengetahuan. 

Sampai berjumpa pada Jurnal Kajian Jepang edisi berikut!  

 
       Depok, April 2018 

 
 

Rouli Esther Pasaribu   
Managing Edit 
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Feminisasi dan Maskulinisasi dalam Film Ko-Produksi Indonesia 

dan Jepang: Representasi Identitas dalam FTV Aishiteru 
 
 

Citra Rindu Prameswari 
 
 

Abstract 
“Aishiteru” is one of many co-production films between Indonesia and Japan, but what 
makes it different from other co-production films is the fact that it was made to 
commemorate Indonesia and Japan Diplomatic Relation 55th Anniversary. As important as it 
sounds, the leading characters in this film, an Indonesian woman and a Japanese man, 
automatically represent both Indonesia and Japan. But like other Indonesia and Japan co-
production films, Indonesia is represented by a female character and has a kind of mentor-
mentee relationship with the Japanese male character. This research aims to find out the 
ideology behind Indonesia and Japanese image representation via characterization of the 
leading characters which represent each country. This research uses representation theory 
to analyze the characterization. Through this method, this research found that there is a 
certain ideology to feminize and weakens Indonesia’s position in oppose to Japan by using 
‘weaker’ gender with dominant negative traits for its character and by positioning the 
Indonesian main character as the mentee in the mentor-mentee relationship with the 
Japanese main character. It automatically highlights Japan’s position as the masculine one 
and the dominant one in its relationship with Indonesia. 
 
Keywords: Indonesia-Japan co-production films, ideology, feminization and 
masculinization 
 

1. Latar Belakang 

 Pasca kekalahan Jepang di Perang Dunia II, Jepang diokupasi oleh 
Amerika Serikat. Selama periode okupasi yang berlangsung dari tahun 1945 
hingga 1952, Amerika Serikat melakukan demiliterisasi terhadap angkatan 
bersenjata Jepang, menstabilkan kondisi ekonomi dan politik Jepang, 
mengenalkan demokrasi dan kesetaraan gender kepada Jepang, dan 
mereformasi sistem pendidikan Jepang.1 Selama periode itu juga Jepang 
difeminisasikan oleh Amerika Serikat dengan adanya perempuan-
perempuan Jepang yang disediakan oleh pemerintah Jepang sendiri untuk 
memenuhi kebutuhan seksual tentara-tentara Amerika Serikat sebagai 
bentuk “people’s diplomacy” Jepang (Dower, 1999). 
 Pemerintah Jepang membentuk 特殊慰安施設協会  (Tokushu Ian 
Shisetsu Kyoukai Asosiasi Institusi Rekreasi Spesial atau Recreation and 
Amusement Association) yang berisikan perempuan-perempuan Jepang yang 
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siap memberikan tubuhnya demi negara. 2 “Pergaulan” yang terjadi antara 
perempuan Jepang dengan tentara okupasi mengakibatkan erotisasi Jepang 
sebagai pihak yang kalah di mata Amerika Serikat. Hal tersebut melukai harga 
diri Jepang secara umum dan harga diri maskulinitas secara khusus. Citra 
Jepang, yang tadinya maskulin dan menyeramkan, menjadi feminin dan 
submisif terhadap keinginan pihak pemenang perang, dalam hal ini Amerika 
Serikat, dan hal tersebut menjadi tema yang mewarnai hubungan Jepang dan 
Amerika Serikat hingga sekarang (Dower, 1999). 3 
 Berbeda dengan hubungan Jepang dan Asia, khususnya Asia Tenggara, 
posisi Jepang seolah terbalik dari posisinya dalam hubungannya dengan 
Amerika Serikat. Jepang memosisikan diri sebagai “ASEAN’s oldest friend” 
dan Jepang menjalin banyak kerja sama di bidang ekonomi4 dan sosial 
budaya5 dengan alasan bahwa “a more integrated, stable and prosperous 
ASEAN is essential  for the peace and prosperity of both Japan and the 
region”.6 Untuk mencapai visi tersebut, Jepang banyak memberikan bantuan 
kepada Asia Tenggara, khususnya ASEAN., semisal Japan-ASEAN Integration 
Fund, ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement 
(AJCEP), dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). 

 Khususnya hubungan Indonesia dan Jepang, hubungan diplomatik 
antar kedua negara resmi terjalin pada bulan April 1958 dengan 
ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian dan Persetujuan Pampasan 
Perang7 oleh kedua negara. Selain hubungan diplomatik, hubungan 
perekonomian juga terjalin antar kedua negara. Dimulai dari pembayaran 
pampasan perang tahun 1958, pinjaman pertama kali ODA (Official 
Development Assistance atau Bantuan Pembangunan Tingkat Pemerintah) 
milik Jepang ke Indonesia di tahun 1966, bantuan makanan oleh Jepang ke 
Indonesia tahun 1968, bantuan makanan pada saat Indonesia mengalami 
krisis moneter di tahun 1998, dan lainnya.8 Salah satu hubungan 
perekonomian yang paling signifikan adalah pada saat Indonesia menjadi 
negara penerima ODA terbesar dari Jepang pada tahun 2005. Di tahun yang 
sama pula EPA (Economic Partnership Agreement) antara Indonesia dan 
Jepang berhasil disetujui. Dalam bidang Budaya, sejak tahun 1975-2004 
Jepang telah memberikan dana bantuan kumulatif sebesar 1,971.4 milyar 
yen. Dana tersebut disalurkan melalui MEXT (Ministry of Education,Culture, 
Sports, Science and Technology) Jepang dan The Japan Foundation dalam 
bentuk beasiswa studi ke Jepang dan dana bantuan hibah untuk program-
program yang bertemakan isu-isu Jepang.9 
 Tidak hanya di bidang diplomatik dan ekonomi saja, hubungan 
bilateral antara Indonesia dan Jepang juga terjadi di industri hiburan. Cukup 
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banyak kolaborasi yang sudah dilakukan antara pelaku seni Indonesia dengan 
Jepang. Di tahun 2000, penyanyi Indonesia, Reza Artamevia, berduet dengan 
penyanyi Jepang, Masaki Ueda, dengan lagu berjudul “Biar Menjadi 
Kenangan”.10 Pada tahun 2001, kerjasama antara rumah produksi Toho dan 
Rapi Films menghasilkan film berjudul “Murudeka 170805”, yaitu film yang 
bertemakan perjuangan kemerdekaan Indonesia.11 Di tahun 2013, Indonesia 
dan Jepang, melalui Perhimpunan Persahabatan Indonesia Jepang (PPIJ) yang 
bekerja sama dengan DNA Production dan Fuji TV-Japan, memproduksi FTV 
(film televisi) 12 yang berjudul “Aishiteru”. 13 FTV tersebut dibuat sebagai 
rangkaian perayaan untuk memperingati 55 tahun hubungan diplomatik 
Indonesia-Jepang. Di tahun berikutnya, dirilislah sebuah film berjudul 
“Killers”, yang merupakan hasil kerja sama antara rumah produksi Guerilla 
Merah Films (Indonesia) dan Nikkatsu (Jepang).14 Di tahun 2016, terdapat dua 
program yang tayang di Indonesia, masih sebagai hasil kerja sama Indonesia-
Jepang, yaitu program travel drama atau drama jalan-jalan yang berjudul 
“Siapa Takut Jatuh Cinta Lagi” 15 dan FTV berjudul “When You Wish Upon A 
Sakura”. 16 Kemudian pada tahun 2017, proyek kolaborasi Indonesia-Jepang 
yang terbaru adalah mini seri “Secret Sky”. 17 

 Di antara proyek kerja sama di dunia hiburan antara Jepang-dan 
Indonesia yang sudah disebutkan di atas, FTV “Aishiteru” menarik perhatian 
karena format FTV yang memang dibuat untuk ditayangkan di saluran televisi, 
sehingga jangkauan siar dan persebaran penontonnya lebih luas dan besar 
ketimbang media layar lebar, serta FTV ini dibuat dalam rangka peringatan 
55 tahun hubungan Indonesia dan Jepang dan merupakan FTV yang pertama 
kali ditayangkan di kedua negara tersebut. 

 
2. Permasalahan 

 Sinema (film) adalah tontonan hiburan yang sudah diperhitungkan 
segala unsurnya sebelum disajikan kepada penikmatnya. 18 Sebagai sebuah 
sinema, FTV “Aishiteru” pun demikian; segala unsur yang membangun narasi 
dari film tersebut tentunya sudah diperhitungkan untuk membawakan pesan 
tertentu kepada penontonnya. Di dalam FTV “Aishiteru”, tokoh utama 
Indonesia diwakili oleh tokoh Mediana (dibintangi oleh Prisia Nasution), 
mahasiswi tingkat akhir jurusan ilmu politik yang fasih berbahasa Jepang, 
sedangkan tokoh utama Jepang diwakili oleh tokoh Satoshi Matsumoto 
(dibintangi oleh Keisuke Minami), jurnalis Jepang yang datang ke Indonesia 
untuk meliput perayaan 55 tahun hubungan Indonesia-Jepang. Sama dengan 
film-film ko-produksi lainnya antara Indonesia dan Jepang, tokoh Indonesia 
diwakili oleh perempuan dan Jepang diwakili oleh laki-laki. Selain itu terdapat 
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semacam hubungan guru dan murid yang terjadi antara kedua tokoh 
tersebut. Hal tersebut memicu pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

 Apakah pola hubungan Jepang-Amerika Serikat yang identik dengan 
Jepang sebagai pihak feminin sedangkan Amerika Serikat sebagai pihak 
maskulin terulang di hubungan Indonesia-Jepang khususnya dalam bidang 
film ko-produksi? Ideologi apakah yang ada di balik pencitraan Indonesia dan 
Jepang yang terlihat dari penokohan kedua tokoh utama? 
 
3. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian mengenai film ko-produksi, baik secara umum maupun 
tentang film ko-produksi di Asia khususnya Jepang dengan negara lain, sudah 
banyak dilakukan. Doris Baltruschat (2002) memberikan gambaran tentang 
posisi film ko-produksi sebagai efek dari globalisasi dan kemampuannya 
bertindak sebagai media untuk mengeksplorasi konten-konten bertemakan 
isu-isu global. Peng Weiying (2015) menyoroti tentang posisi film hasil ko-
produksi internasional sebagai alat dalam strategi soft power Cina. Shota Tsai 
Ogawa (2014) membahas tentang film ko-produksi Korea Selatan (dalam hal 
ini adalah warga keturunan Korea Selatan yang tinggal di Jepang atau disebut 
sebagai zainichi) dengan Jepang yang berjudul “Through The Night” yang 
menjadi alat negosiasi para zainichi memosisikan diri mereka di ranah media 
internasional sebagai respons atas semakin meningkatnya pengaruh Korea 
Selatan di dunia. 

 Jika ditarik sebuah kesimpulan dari penelitian-penelitian di atas, maka 
pada intinya film ko-produksi dapat digunakan sebagai salah satu bentuk soft 
power, salah satu cara untuk mengangkat isu-isu yang biasanya tidak dapat 
diangkat oleh film komersial pada umumnya, dan merupakan media yang 
dapat digunakan sebagai alat untuk negosiasi identitas bangsa. Namun 
hingga saat ini belum ditemukan penelitian-penelitian yang membahas 
tentang film ko-produksi yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara lain, 
khususnya Jepang. Penelitian ini menganggap perlu untuk mengangkat tema 
tersebut untuk membahas tentang representasi Indonesia dan juga Jepang. 

 
4. Metode Penelitian 

 Representasi adalah sebuah proses yang dilakukan oleh para pelaku 

budaya dalam menggunakan bahasa untuk memproduksi arti (Hall, 1997: 17 ). 

Arti itu sendiri bersifat arbitrer, tidak final, sehingga akan selalu berubah dari 

satu budaya ke budaya lain, maupun dari waktu ke waktu. Menurut Hall,  

representasi memiliki tiga cara pendekatan, yaitu pendekatan reflektif 
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(reflective approach), pendekatan intensional (intentional approach), dan 

pendekatan konstruksionis (constructionist approach). 

 Pendekatan reflektif melihat makna dari manusia, objek, ide, atau 

kejadian dalam dunia nyata. Pendekatan intensional melihat makna sebuah 

objek dari pembuatnya. Pendekatan konstruksionis melihat makna dari sisi 

sosial bahasa, yang menghasilkan preferred meaning atau makna yang 

dikehendaki. Dari ketiga pendekatan itu, pendekatan konstruksionis akan 

digunakan dalam penelitian ini karena pendekatan ini dinilai lebih tepat untuk 

menganalisis makna representasi dari identitas masing-masing negara dalam 

film yang terbentuk melalui narasi film dan diterima oleh penontonnya secara 

tidak sadar.  

 Pendekatan konstruksionis menekankan pada konsep bahwa suatu 

objek tidak secara otomatis memaknai dirinya sendiri, melainkan kita, 

sebagai pelaku, yang mengonstruksi makna melalui sistem representasi yang 

terdiri dari konsep dan tanda (Hall, 1997: 17). Makna tersebut kemudian 

digunakan di masyarakat untuk merepresentasikan suatu konsep tertentu. 

Akan tetapi karena makna tersebut bersifat arbitrer, maka makna tersebut 

akan bersifat tidak tetap dan tergantung dari cara masyarakat memaknainya. 

Cara masyarakat memaknai sendiri bergantung pada budaya dan sistem 

representasi yang mereka miliki. 

 Dalam penelitian ini, pendekatan konstruksionis tersebut digunakan 

untuk menganalisis pencitraan tokoh Satoshi dan Mediana melalui narasi, 

dialog, dan penokohan sehingga nantinya akan terungkap makna di balik 

pencitraan tersebut. 
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5. Karakteristik Negatif Indonesia dan Karakteristik Positif Jepang 

 
Gambar 1. Satoshi 

 
 Satoshi adalah seorang reporter dari JBSTV Jepang. Ia ditugaskan ke 

Indonesia untuk meliput acara peringatan 55 tahun hubungan Indonesia-
Jepang. Selain datang ke Indonesia untuk bekerja, ia juga menggunakan 
kesempatan ini untuk mencari tahu tentang keberadaan kakeknya, seorang 
tentara Jepang yang ditugaskan di Indonesia pada masa penjajahan Jepang 
di Indonesia yang kemudian menghilang tidak pernah kembali ke Jepang. 

 Setelah adegan pembuka, yang menceritakan tentang kakek Satoshi 
sedang bersembunyi di salah satu rumah penduduk di Indonesia pada tahun 
1945, latar tempat dan waktu langsung berubah ke Jepang di tahun 2013. di 
menit 03.07-03.51, tokoh Satoshi diperkenalkan terlebih dahulu dan 
diperlihatkan sedang bekerja di depan komputer. Salah satu seniornya, 
bernama Takeda, datang untuk melihat dan memuji pekerjaannya. Dari 
pujian Takeda, terlihat bahwa Satoshi adalah seorang yang berdedikasi 
dengan pekerjaannya dan bahwa Satoshi bersikeras untuk menggantikan 
Takeda meliput acara peringatan 55 tahun hubungan Indonesia-Jepang di 
Indonesia. Berikut adalah dialog yang diucapkan oleh Takeda. 

 
「熱心だな。お前がどうしてもって言うから俺の代わりに日本インドネ

シア国交樹立五十五周年取材収録になったんだからだな。しっかり準備

して行けよ」 

 
(Wah semangat sekali. Karena kamu bersikeras untuk menggantikan saya 
meliput peringatan 55 tahun tali persahabatan Jepang Indonesia. 
Persiapkan dirimu baik-baik ya.) 19 
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 熱心 (nesshin) memiliki arti antusiasme yang tinggi. Istilah ini 

memiliki kesan yang positif karena secara implisit menggambarkan 
seseorang yang memiliki semangat dan dedikasi yang tinggi. Di sini 
dapat terlihat bahwa karakter Satoshi diperkenalkan dengan kesan 
baik dan positif terlebih dahulu dengan citra sebagai pekerja yang 
giat. Selain itu urutan pengenalan karakter menyiratkan posisi 
dominan dari si karakter. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa 
Jepang sebagai yang lebih unggul dan kuat dibanding dengan 
Indonesia, yang karakternya dikenalkan setelahnya. 

 

Gambar 2. Mediana 
 
 Di menit 04.55-05.38, tokoh Mediana diperkenalkan. Terlihat ia 

sedang mengendarai mobil menuju suatu tempat, yang nantinya diketahui 
adalah kampusnya. Selama adegan ini, Mediana menarasikan sendiri 
kepribadiannya, yaitu sebagai berikut. 

 
Menurut gue, hidup itu yang penting seimbang. Menjaga keseimbangan layaknya 
menjaga harmonisasi tiap elemen dalam hidup kita. Belajar, bekerja, bergaul, dan 
refreshing. Memang nggak semua orang mampu menjaga keseimbangan, tapi gue 
bisa. 

 

 Narasi tersebut diucapkan oleh Mediana dengan penuh keyakinan. 
Dari situ pula diketahui bahwa Mediana merupakan tokoh yang memiliki 
hidup yang seimbang dan itu berarti pula bahwa ia seseorang yang peduli 
dengan dirinya sendiri dan selalu memastikan bahwa dirinya selalu berada 
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dalam kondisi yang prima; tidak kelebihan maupun tidak kekurangan salah 
satu dari aspek kehidupannya. 

 Menit 06.04-07.14, Mediana tiba di kampusnya. Ia bertemu dengan 
salah satu temannya, Putri, yang berkomentar bahwa Mediana sudah tidak 
perlu pusing memikirkan masa depannya karena memiliki pacar yang sukses. 
Mediana menjawab dengan dialog berikut. 

 
Apaan sih lo, Put? Lo kan tahu gue dari kecil diajarin mandiri. Lagian mana 
kepikiran kawin sih gue sekarang 

 
 Nantinya diketahui pula bahwa Mediana tinggal seorang diri di 
sebuah rumah. Dari situ dan dari cuplikan di atas, diketahui bahwa Mediana 
merupakan seorang yang mandiri dan menyiratkan kesan positif karena 
menunjukkan karakteristik seseorang yang tidak mau bergantung dan 
menyusahkan orang lain. Ia ingin berhasil dengan usahanya sendiri. 

 Adegan beralih dengan datangnya teman Mediana satu lagi bernama 
Maia. Setelah berbincang sebentar, Maia mengingatkan bahwa Mediana 
sedang dicari oleh dosen pembimbing skripsinya. Ia juga mengingatkan 
bahwa Mediana ada janji bimbingan dengan dosen pembimbingnya dan 
Mediana sudah terlambat. Mediana segera berlari untuk menemui Pak 
Edward. 

 Adegan berubah di menit 07.19-08.32. Terlihat seorang pria sedang 
menunggu dan tak lama Mediana datang berlari dan duduk di meja yang 
sama dengan pria itu. Pria itu adalah bos magang Mediana. Ia mengeluhkan  
bahwa ia sudah lama menunggu Mediana dan bahwa Mediana selalu datang 
terlambat. Berikut adalah cuplikan dialognya. 

 
Mediana. Aduh saya sudah lama nungguin kamu ini, Med. Kebiasaan kamu ya. 

 
 Dari beberapa adegan yang sudah disebutkan di atas, terlihat bahwa 

Mediana memiliki kebiasaan tidak dapat datang tepat waktu. Mengingat 
bahwa kebiasaan ini ditunjukkan dan diungkit lebih dari sekali dan oleh 
beberapa karakter, kebiasaan ini menjadi karakteristik tokoh utama yang 
paling menonjol. Hal tersebut ditambah dengan cara penyampaian kebiasaan  
tersebut ditunjukkan menyiratkan bahwa kebiasaan Mediana tersebut 
bukanlah sebuah kebiasaan yang bernilai positif. Kesan baik yang didapatkan 
dari monolog yang dilakukan oleh Mediana seolah terbantahkan dengan 
pengenalan kebiasaan buruknya yang langsung mengekor di belakang. Belum 
lagi pengulangan kebiasaan buruk sepanjang sisa film (melalui dialog dan 
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interaksi antara Mediana dengan tokoh lain), menutupi karakteristik 
Mediana lainnya yang sebenarnya tidak melulu negatif. 

 Di menit 14. 18-15.12, Satoshi dan Mediana bertemu untuk pertama 
kalinya di depan resepsionis hotel saat Satoshi berusaha meminta kamar 
yang lain, Mediana berlari dan bertanya pada resepsionis tentang 
keberadaan tamu dari Jepang yang bernama Matsumoto Satoshi. Menyadari 
namanya disebut, Satoshi menoleh pada Mediana. Mediana menyadari hal 
ini dan menanyakan identitas Satoshi. Berikut cuplikan dialog yang terjadi di 
antara mereka berdua. 

 
Mediana : 松本様ですか？初めまして。 

    (Mr. Matsumoto? Perkenalkan.) 

    Satoshi : 遅い。 
    (Kamu terlambat.) 

Mediana : 申し訳ありません。 

    (Saya minta maaf.) 

 
 Lagi-lagi kebiasaan terlambat Mediana disorot. Kesan negatif semakin 

terpancar karena akibat keterlambatan Mediana, Satoshi harus bersusah 
payah berkomunikasi dengan resepsionis hotel saat hendak check-in. Kesan  
negatif ini dikontraskan dengan kesan positif yang diperoleh Satoshi dari 

dialognya “遅い (kamu terlambat)” semakin menegaskan akibat buruk yang 

disebabkan oleh keterlambatan Mediana karena menyiratkan bahwa Satoshi 
sudah datang lebih dulu dibanding Mediana. Hal ini juga menunjukkan bahwa 
Satoshi sebagai orang Jepang sangat mementingkan waktu dan ketepatannya 
dan di sini terlihat lebih baik karena dikontraskan dengan ketidakmampuan 
Mediana untuk tepat waktu, apalagi diceritakan bahwa akibat kebiasaan 
buruk Mediana tersebut memberikan efek yang tidak baik di awal hubungan 
mereka karena ada pihak yang merasa dirugikan karenanya. 

 Di menit 17.35-20.38, diceritakan bahwa Mediana dan Satoshi sedang 
berada di sebuah restoran untuk makan siang bersama. Satoshi meminta 
Mediana untuk memesankan makanan untuknya karena ia tidak bisa 
mengerti menu yang tertera di buku menu karena menggunakan bahasa 
Indonesia. Ia hanya meminta ocha (teh hijau) dingin. Mediana lalu 
memesankan ayam bumbu rica-rica (masakan khas Manado yang pedas) dan 
ocha kepada pelayan, tapi pelayan memberitahukan bahwa mereka tidak 
menyediakan ocha dan menawarkan es teh. Mediana lalu memesan dua es 
teh manis. Saat makanan tiba dan Satoshi mulai memakannya, Satoshi 
langsung terbatuk-batuk karena rasa makanannya yang terlalu pedas baginya.  
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 Ia langsung meminum es teh miliknya dan mengomentari bahwa 
tehnya terlalu manis, tapi pada akhirnya Satoshi tetap memakan 
makanannya walau dengan susah payah. Ia tidak meminta Mediana untuk 
menukar makanan dan minumannya dengan yang lain. Terlihat bahwa ia 
berusaha untuk tetap menghargai Mediana sebagai tuan rumah yang sudah 
memesankannya makanannya. 
 Kesalahan yang dilakukan oleh Mediana memang terkesan wajar 
karena adanya komunikasi yang tidak lancar antara Mediana dan Satoshi, 
serta karena adanya jarak budaya dan masalah ketidaktahuan akan 
kebiasaan masing-masing negara. Namun hal ini berakibat buruk bagi 
pencitraan karakter Mediana karena ia telah merugikan Satoshi berturut-
turut. Ditambah lagi hal tersebut malah memberikan kesempatan kepada 
Satoshi untuk mengontraskan tindakan Mediana dengan responsnya yang 
positif. 

 Sisi positif kepribadian Mediana baru terlihat saat ia memberikan satu 
kotak susu cair kepada Satoshi untuk membantunya mengurangi rasa pedas 
di menit 21.55-23.49. Ia juga membawakan sekotak makanan Jepang dan 
obat sebagai permintaan maafnya pada Satoshi karena sudah memesankan 
makanan pedas untuk Satoshi, yang mengakibatkan Satoshi sakit perut 
sepanjang sisa hari. Tapi jika dikaitkan dengan hubungan diplomatik antara 
Indonesia dan Jepang, dari adegan ini terlihat seolah-olah bahwa di awal-
awal hubungan, Indonesia yang paling banyak melukai atau merugikan 
Jepang dan Jepang berbesar hati memaklumi kesalahan-kesalahan yang 
dilakukan oleh Indonesia. Ini menyiratkan bahwa Jepang berada di posisi atas 
dari Indonesia. 

 Adegan berikutnya, menit 23.49-26.27, Mediana pulang ke rumahnya 
dan mendapati kekasihnya, Hari Wijaya, sudah menunggunya di depan 
rumah dengan kesal. Mediana menyapa Hari dan langsung meminta maaf 
karena sudah melupakan janjinya kepada Hari. Berikut adalah cuplikan dialog 
antara mereka berdua. 

 
Mediana : Har, maaf. Aku lupa. Habis tadi hectic banget. 
Hari              : Aku sengaja nggak telepon kamu. Sekalian juga aku pengen  
                 tahu kamu ingat apa nggak. Ternyata bener. 
Mediana : Maaf ya, habis tadi jurnalis Jepangnya udah dateng. Pakai  

  acara sakit perut lagi. Aku kan jadi bingung tadi. 
Hari  : Ini nih, yang bikin aku nggak mau bikin janji sama mama sama  

  papa. Entar kamu lupa lagi kayak gini kan berabe. Ribet tahu. 
Mediana : Har, maaf dong. Kan aku udah minta maaf. Kita ngobrolnya di  

  sini aja ya, mama lagi nginep. Nggak enak nanti takut bangun. 
Hari  : Mama nginep? Tumben. 
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Mediana : Lagi berantem sama papa. Udah berapa hari nginep di sini.  
  Mau cerai. 

Hari  : Mau cerai? Yang bener kamu? Itu tu yang aku juga pernah 
bilang sama kamu. Tapi kalau menurut aku, coba kalau mama  
bisa ngalah sedikit sama papa. Pasti masalahnya akan cepet  
selesai. Nggak akan kayak gini. Tapi ya, sama aja kayak apa yang  
kamu bilang. Kalau bokap itu punya sifat free soul. Ya sama  
kayak anaknya. 

Mediana : Maksud kamu keras kepala? 
Hari  : Ya makanya aku jadi sering ngalah sama kamu. 
Mediana : Ngalah sih, tapi nggak juga. 
Hari  : Maksud kamu? 
Mediana : Udah, Har, nggak usah dibahas ya, aku ngantuk. 
Hari  : Kamu itu selalu, selalu deh. 
Mediana : Har, udah dong. Aku capek. 
Hari  : Ya udah deh. Mendingan aku balik aja. 

 
Melalui dialog yang diucapkan oleh Hari di atas, dapat diketahui 

bahwa Mediana sudah sering melupakan janji yang dibuat di antara mereka. 
Kesan yang didapatkan adalah Mediana seorang yang tidak bertanggung 
jawab. Dari dialog juga terlihat bahwa Mediana juga seorang yang keras 
kepala. Ia juga memiliki kebiasaan untuk selalu tidak mau membahas 
masalah yang terjadi antara dia dan Hari sehingga ia terlihat sebagai seorang 
yang egois, karena Hari yang mengalah. Hal ini beberapa kali ditunjukkan di 
beberapa adegan lainnya yang menunjukkan saat-saat Hari dan Mediana 
bertengkar. Medianalah yang selalu meminta Hari untuk berhenti sehingga 
memotong pendek perdebatan antara mereka. Walau demikian, kebiasaan 
Mediana yang seperti itu juga dapat dibaca sebagai sesuatu yang positif, 
karena itu berarti bahwa Mediana tidak ingin meneruskan perdebatan dalam 
keadaan emosional yang nantinya dapat berujung ke pertengkaran yang 
lebih besar. Dari sudut pandang tersebut, Mediana terlihat lebih bijaksana. 
Hal ini memang otomatis menambah citra positif kepada Indonesia, namun 
sayangnya hingga sejauh ini, kesan positif Mediana (Indonesia) baru akan 
terlihat jika tidak berinteraksi atau dikontraskan dengan Satoshi (Jepang). 

 Di tengah cerita, Mediana mendadak memutuskan hubungan 
kerjanya dengan Satoshi. Alasan yang diberikan Mediana adalah ia tidak mau 
ada masalah lagi dengan kekasihnya, Hari Wijaya, karena kekasihnya 
cemburu akan kedekatan Mediana dengan Satoshi (menit 28.19-28.46). Di 
sini terlihat bahwa Mediana adalah seorang yang sedapat mungkin 
menghindari konfrontasi. Dia juga seorang yang setia kepada kekasihnya, tapi 
lagi-lagi citra positif tersebut terbantahkan karena ia kembali merugikan 
Satoshi (Jepang). 
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  Kemudian di menit 28.49-29.51, Satoshi dengan kesal datang 
menyusul Mediana ke kampus untuk menanyakan alasan Mediana 
mengingkari janji yang sudah dibuatnya dengan Satoshi. Mediana berbohong 
dengan mengatakan bahwa ia harus menyelesaikan urusan skripsinya. 
Mendengar itu, amarah Satoshi langsung mereda dan menanyakan nasib 
skripsi Mediana. Mediana menjawab bahwa skripsinya sudah disetujui untuk 
disidangkan. Di sini terlihat bahwa Satoshi merupakan pribadi yang 
pengertian. Ia langsung teringat bahwa untuk saat itu, skripsi Mediana adalah 
hal yang penting bagi Mediana sehingga ia memutuskan untuk tidak 
mempermasalahkan lebih lanjut lagi tentang tindakan Mediana yang tiba-
tiba melanggar janji dan berhenti bekerja dengannya. 
 Terlepas dari alasan sesungguhnya Mediana memutuskan untuk 
berhenti lagi bekerja dengan Satoshi, tapi kesan yang tersirat di sini adalah 
Mediana seseorang yang tidak profesional karena tidak dapat menepati janji 
yang sudah dibuatnya dan tidak memenuhi komitmen terhadap 
pekerjaannya. Ia juga berbohong karena tidak mengatakan alasan yang 
sesungguhnya kepada  
Satoshi. Lagi-lagi Jepang melalui Satoshi berada di atas angin karena ia peduli 
dengan kemaslahatan Indonesia (Mediana dan skripsinya) serta sebagai 
pihak yang dirugikan kembali oleh Indonesia (Mediana berhenti kerja tanpa 
memberitahu Satoshi). 

 Setelahnya cerita mulai berubah fokus kepada jalan cerita utama, 
yaitu pencarian kakek Satoshi yang menghilang di Indonesia. Atas informasi 
yang didapatkan Satoshi, diketahui bahwa kakek Satoshi terakhir terlihat di 
sebuah desa di daerah Cilacap. Berdua dengan Mediana, Satoshi pergi ke 
Cilacap untuk menelusuri jejak kakeknya. Kakek Satoshi sendiri diceritakan 
tidak dapat kembali ke Jepang karena memutuskan untuk bertanggung jawab 
menolong istri dan anak-anak seorang laki-laki Indonesia yang tewas 
ditembak karena melindungi kakek Satoshi. Di sini memang Indonesia 
mendapat kesan positif, namun hal tersebut tertutupi dengan tindakan kakek 
Satoshi seperti yang telah disebutkan di atas. Kakek Satoshi merawat dan 
membesarkan anak-anak yang ditinggalkan oleh laki-laki Indonesia tersebut. 
Pihak Jepang lagi-lagi mendapat nilai positif dari sini. 

 Pencarian Satoshi sepanjang film terbagi menjadi beberapa adegan. 
Adegan pertama saat Satoshi pergi mengunjungi ANRI (Arsip Nasional 
Republik Indonesia) bersama Mediana di menit 28.51-29.34. Adegan kedua 
saat Satoshi pergi mengunjungi makam tentara Jepang yang dianggap 
sebagai pahlawan Indonesia; karena memilih untuk membelot dari Jepang 
untuk membantu kemerdekaan Indonesia, di Taman Makam Pahlawan 
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Kalibata di menit 35.18-37.56. Adegan ini seolah-olah mencerminkan usaha 
Jepang untuk mendapat citra yang baik karena hanya menyorot isu tentang 
beberapa tentara Jepang yang memilih membantu Indonesia untuk menutup 
isu bahwa Jepang dulu pernah menjajah Indonesia. Adegan terakhir saat 
Satoshi dan Mediana pergi ke Cilacap yang berlangsung sepanjang paruh 
akhir film. Dari adegan-adegan tersebut, Satoshi diperlihatkan sebagai sosok 
yang gigih dan pantang menyerah. Walau pada awalnya pencariannya tidak 
membuahkan hasil, tapi ia terus bertanya dan mencari informasi-informasi 
yang berhubungan dengan kakeknya. Jepang lagi-lagi terlihat lebih unggul 
dibandingkan dengan Indonesia karena sepanjang Satoshi mencari info 
tentang kakeknya, Mediana hanya ‘pasif’ menemani Satoshi dan membantu 
menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Jepang untuk Satoshi. Kesan 
positif didapatkan lagi oleh Satoshi saat ia menawarkan diri untuk 
menggantikan Mediana untuk menyetir mobil di menit 39.18-39.21. Ia 
beranggapan bahwa Mediana pastilah lelah karena sudah menyetir seharian 
untuk mengantar dirinya mencari keberadaan kakeknya. Hal ini 
menunjukkan bahwa Satoshi merupakan pribadi yang peduli dan cepat 
tanggap akan situasi yang terjadi di sekitarnya. Melalui Satoshi, Jepang 
seolah-seolah diibaratkan sebagai sosok penolong Indonesia di kala 
Indonesia membutuhkan bantuan. 

 
5.1 Hubungan Guru (Jepang) dan Murid (Indonesia) 

 Di menit 56.39-59.32, Mediana dan Satoshi mampir ke tempat ibu 
dan tante Mediana. Di sini juga Mediana terlihat sedang berdiskusi dengan 
Satoshi membahas perceraian yang terjadi pada pasangan yang sudah tua. 
Satoshi memberikan pandangannya kepada Mediana akan hal tersebut dan 
Mediana mendengarkan dengan penuh perhatian. Satoshi menceritakan 
tentang kondisi Jepang yang terkesan lebih suram menghadapi 
permasalahan tersebut, namun ia langsung buru-buru menenangkan 
Mediana supaya Mediana tidak perlu khawatir karena ia hanya memberikan 
contoh yang di Jepang. Mediana pun memahami Satoshi.  

 Hubungan guru dan murid terlihat pertama kalinya di sini dari Satoshi 
yang memberikan pandangan sementara Mediana diam mendengarkan, 
serta Satoshi yang langsung menenangkan suasana hati Mediana di saat ia 
merasa sudah membuat Mediana resah sementara Mediana mengikuti saran 
Satoshi. Jika merujuk kepada posisi Indonesia dan Jepang, jelas dalam hal ini 
Jepang diuntungkan dengan citra positifnya sebagai guru dari citra Indonesia 
yang sebagai murid. 
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 Pada menit ke 40.55-41.32, Satoshi mendatangi rumah Mediana. Hal 
ini dikarenakan Mediana memberikan pesan tertulis kepadanya yang isinya 
menyatakan bahwa ia harus berhenti menjadi penerjemah Satoshi karena 
harus fokus pada skripsinya. Satoshi lalu membuat perjanjian dengan 
Mediana bahwa ia akan membantu skripsi Mediana dengan catatan bahwa 
Mediana tidak akan berhenti dari pekerjaannya. Berikut ada cuplikan dialog 
yang terjadi di antara mereka. 
 

Satoshi : 卒論のタイトルは？卒論を書いているんでしょう？ 

   タイトルは？ 

   (Tema skripsinya apa? Kamu sedang membuat skripsi kan,  
   temanya apa?) 
 

Mediana: インドネシアにおける和解政策がオランダ日本の二国間関係 

に与える影響。 
(Pengaruh kebijakan perdamaian Indonesia terhadap hubungan bilateral 

 Belanda dan Jepang.) 
 

Satoshi : ポストモダニズム説を採用するの？ 

(Kamu mengadopsi teori post modernism?) 
 

Mediana: はい。これが分かるんですか？ 

 (Iya, kok kamu tahu?) 
 

Satoshi : 大学時代政治学の専攻をしていてのさ。あ、ねえ、こうしない？

  俺が君の卒論を手伝うするから、その代わりやめないと約束して

  欲しい。君の力が必要なんだ。 

(Saya kuliah di jurusan politik waktu kuliah. Saya punya ide,saya bantu  
kamu membuat skripsi dengan syarat kamu tidakjadi berhenti. Saya  
sangat butuh bantuanmu.) 
 

Mediana: ＯＫ. 

    (Oke.) 

 
 Dari percakapan di atas, tersirat bahwa umur Satoshi lebih tua dari 

Mediana karena ia merujuk masa kuliahnya sebagai masa yang sudah lewat. 
Begitu tahu judul skripsi Mediana, ia langsung mengajukan diri untuk 
membantu Mediana mengerjakan skripsinya sebagai ganti jasa Mediana. Dari 
adegan-adegan selanjutnya, terlihat ia membimbing Mediana dengan 
menjelaskan teori yang Mediana gunakan, membantu menyarikan bahan 
bacaan, dan menunjukkan buku yang harus digunakan. Satoshi terlihat 
berjalan mondar-mandir di belakang Mediana serta berdiri di samping 
Mediana yang tengah duduk untuk mengawasi perkembangan skripsi 
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Mediana. Tersirat di sini bahwa Satoshi lagi-lagi memosisikan diri sebagai 
guru Mediana dan Mediana juga langsung memosisikan diri sebagai murid 
yang sedang mendengar panduan. 
 
6. Kesimpulan 

 Sebagai proyek kolaborasi yang diadakan sebagai salah satu bentuk 
peringatan hubungan diplomatik antar dua negara, “Aishiteru” tentunya 
memiliki arti yang sangat penting. Ia adalah wujud dari rekonsiliasi dan 
penguat hubungan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Ia adalah 
bukti bahwa kedua negara dapat bekerja sama menyatukan visi sehingga 
dapat menghasilkan karya yang dapat dinikmati oleh kedua negara. Layaknya 
karya film lainnya, “Aishiteru” tentunya membawa nilai-nilai dan pesan-
pesan tertentu untuk disampaikan kepada para penontonnya. Nilai-nilai dan 
pesan-pesan tersebut tentunya menjadi lebih penuh dengan agenda dan 
ideologi tertentu untuk dapat menampilkan citraan yang diinginkan dari 
masing-masing negara melalui penokohan dari kedua tokoh utamanya. 

 Dari pembahasan penelitian yang sudah dilakukan, maka kesimpulan 
yang dapat diambil adalah Jepang, melalui tokoh Satoshi, digambarkan 
sebagai sosok dengan pencitraan yang lebih bagus karena memiliki lebih 
banyak karakteristik positif dibanding Indonesia, melalui tokoh Mediana yang 
jumlah karakteristik bernilai positifnya lebih sedikit. Pencitraan tokoh 
Mediana terlihat tidak lebih bagus dari Satoshi karena ia lebih banyak 
digambarkan memiliki karakteristik bersifat negatif. Hal ini dapat dilihat dari 
banyaknya pengulangan dari karakteristik negatif tersebut, misal sering 
terlambat, sering tidak menepati janji, dan sering tidak menyelesaikan 
permasalahan dengan kekasihnya.  

 Terdapat pula usaha-usaha untuk membangun citra Jepang secara 
maskulin dan usaha feminisasi Indonesia. Hal ini terlihat dari sosok Satoshi 
yang seorang laki-laki untuk mewakili Jepang serta sosok Mediana yang 
seorang perempuan untuk mewakili Indonesia. Tokoh Satoshi digambarkan 
sebagai pribadi yang asertif dan memimpin. Hal ini dikontraskan dengan 
tokoh Mediana yang lebih banyak menjadi pihak yang mengikuti Satoshi.  

 Sifat-sifat atau karakteristik dari masing-masing jenis kelamin 
ditonjolkan dan dieksploitasi untuk mengukuhkan hal ini. Nilai-nilai positif 
yang lebih banyak dimiliki oleh Jepang juga seolah membuat citra bahwa 
Jepang lebih unggul dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini menunjukkan 
juga bahwa terdapat ideologi bahwa Jepang lebih unggul dan dominan 
dibanding Indonesia, serta pemosisian Jepang sebagai guru dan Indonesia 
sebagai murid. 
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 Pola hubungan Jepang-Amerika Serikat terindikasikan berulang 
dalam pola hubungan Indonesia-Jepang dalam bidang film ko-produksi. 
Jepang tidak lagi menjajah secara fisik, tetapi relasi kuasa Jepang dan 
Indonesia (dengan Jepang sebagai pemimpin dan Indonesia yang dipimpin) 
masih terus berlanjut dalam bentuk-bentuk yang lebih halus, seperti 
pemberian bantuan ekonomi atau kebudayaan, bahkan dalam bentuk yang 
lebih halus lagi, yaitu dalam bentuk film ko-produksi. 
 Mengingat bahwa “Aishiteru” merupakan salah satu film ko-produksi 
pertama yang signifikan antara Indonesia dan Jepang, maka dapat dikatakan 
bahwa film ini menjadi semacam cetak biru bagi film-film ko-produksi 
Indonesia-Jepang lainnya yang akan datang. Alangkah baiknya jika di proyek-
proyek berikutnya Indonesia bisa menjadi lebih mawas diri dan 
memanfaatkan kesempatan semacam ini untuk lebih dapat mencitrakan 
dirinya dengan nilai yang lebih positif. Karena biar bagaimanapun juga, 
hubungan persahabatan yang baik dapat tercapai jika tidak ada satu pun 
pihak yang lebih diuntungkan atau dirugikan. 

 Karena sifat penelitian ini yang masih terbatas dengan satu film 
tertentu sedangkan masih banyak film ko-produksi Indonesia-Jepang lainnya, 
maka tidak tertutup kemungkinan bahwa penelitian ini akan berlanjut 
dengan film-film ko-produksi lainnya, bahkan dengan topik yang berbeda, 
misal perbandingan antara film-film ko-produksi Indonesia-Jepang dengan 
film-film ko-produksi Indonesia dengan negara lainnya atau Jepang dengan 
negara lain. 
 

 
Catatan 
1  Occupation and Reconstruction of Japan, 1945-52  
(https://history.state.gov/milestones/1945-1952/japan-reconstruction diakses pada 
tanggal 30 April 2018 pukul 02.00 WIB).  
2 “Fasilitas” ini pada akhirnya ditutup beberapa bulan setelah peresmian oleh pemerintahan 
okupasi yang memerintahkan untuk menutup semua “prostitusi publik” karena dinilai tidak 
mencerminkan semangat demokrasi dan melanggar HAM kaum perempuan. Di balik alasan 
itu sebenarnya terdapat alasan utama mereka mengambil keputusan tersebut, yaitu karena 
adanya peningkatan secara signifikan penyakit seksual yang diderita oleh para tentara 
okupasi. 
3 Gaya hubungan Jepang dan Amerika Serikat yang seperti ini terus berlanjut hingga sekarang 
karena Jepang memosisikan diri sebagai salah satu negara yang mendukung Amerika Serikat. 
Salah satu contohnya adalah pada saat Jepang mengirimkan pasukannya untuk membantu 
Amerika Serikat dalam perang melawan Irak di tahun 2003 dan untuk membantu PBB dan 
juga Amerika Serikat di tahun 2004 walau tidak ada perintah dari PBB. Walau tindakan 
Jepang tersebut dinilai disebabkan oleh menguatnya kekuatan militer Korea Utara, Perdana 
Menteri Jepang pada saat itu (Koizumi Jun’ichiro) mengatakan bahwa jika Jepang  Jepang 

https://history.state.gov/milestones/1945-1952/japan-reconstruction
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diserang oleh negara lain, Amerika Serikat lah yang yang membantu, bukan PBB atau negara 
lainnya. Karenanya sangat penting bagi Jepang untuk membuktikan diri sebagai sekutu yang 
dapat diandalkan (Mc Cormack, 2004). 
4 ASEAN sebagai partner dagang terbesar kedua Jepang dan perusahaan yang berafiliasi 
dengan Jepang di wilayah Asia Tenggara meningkat dari 5,994 (2005) menjadi 9,658 (2015). 
5 Jumlah pengunjung dari ASEAN ke Jepang meningkat dari 500,000 (2006) menjadi 
2,500,000 (2016) dan jumlah pelajar dari negara-negara ASEAN meningkat jadi 6 kali lipat di 
antara 2005 dan 2015. 
6  Sumber laman Kementerian Luar Negeri Jepang (MOFA) tentang hubungan Jepang-ASEAN 
(www.asean.emb-japan.go.jp/itpr_en/b_000014.html diakses pada tanggal 2 Mei 2018 
pukul 0.23 WIB).  
7 Bahwa Indonesia memutuskan untuk berdamai dengan Jepang karena Jepang sudah 
menjalin hubungan normal dengan banyak negara anggota PBB dan pada masa itu Indonesia 
yang merupakan salah satu anggota utama Asia Afrika namun belum berdamai dengan 
Jepang pasca Perang Dunia II Sumber UU 13/1958, Perjanjian Perdamaian dan Persetujuan 
Pampasan Perang antara Republik Indonesia dan Jepang oleh Presiden Republik Indonesia 
Nomor 13 Tahun 1958 (13/1958) tanggal 27 Maret 1958 (Jakarta). 
8 Data dari laman Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) Indonesia Office 
(https://www.jica.go.jp/indonesia.english.office.index.html diakses pada tanggal 2 Mei 2018 
pukul 1.13 WIB). 
9 Sumber laman Japan-Indonesia Relations (Basic Data) MOFA Jepang 
(www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/data.html diakses pada tanggal 2 Mei 2018 
pukul 1.00 WIB). 
10  Lagu yang bercerita tentang percintaan seorang laki-laki dan perempuan selingkuhannya 
yang berusaha mempertahankan hubungan mereka walau tahu bahwa mereka tidak akan 
pernah dapat bersama. 
11  Film yang bercerita tentang peran tentara Jepang dalam membantu Indonesia merdeka 
dari Belanda. Film ini mengundang kontroversi karena ada adegan seorang perempuan Jawa 
tua yang mencium kaki salah satu tentara Jepang sambil menceritakan salah satu bait 
Ramalan Jayabaya tentang kedatangan tentara Jepang di Jawa (Inilah 5 Film Sejarah 
Indonesia Paling Kontroversial https://www.inibaru.id/film/inilah-5-film-sejarah-indonesia-
paling-kontroversial diakses pada tanggal 22 April 2018 pukul 22.29 WIB). 
12 Format ini dibuat berdasarkan peluang yang dilihat oleh Leo Sutanto (Direktur Utama 
Prima Entertainment) untuk membuat sinetron yang selesai dalam sekali tayang dari 
kejenuhan pemirsa terhadap sinetron yang memiliki banyak episode (sehingga cerita tidak 
akan langsung selesai) dan film layar lebar asing kadaluwarsa yang sudah sering diputar di 
televisi. FTV memiliki durasi tayang maksimal 90 menit (sudah termasuk iklan), tidak serial, 
tidak bersambungan, dan tidak bermini seri sehingga sekali tayang sudah selesai. FTV sendiri 
hendak diasosiasikan dengan film layar lebar yang terjangkau (masyarakat tidak perlu ke 
bioskop untuk menikmatinya karena ditayangkan di televisi dan tidak berbayar) (Labib, 2002). 
13 FTV ini menceritakan tentang seorang reporter Jepang bernama Satoshi Matsumoto yang 
pergi ke Indonesia untuk meliput acara peringatan 55 tahun hubungan Indonesia-Jepang 
sembari mencari keberadaan kakeknya, tentara Jepang yang menghilang di Indonesia, 
dibantu dengan Mediana, mahasiswi Indonesia yang menjadi penerjemah Satoshi.  Acara ini  
tayang di KompasTV, sebuah stasiun televisi swasta Indonesia, pada tanggal 28 Desember 
2013 dan ditayangkan kembali pada 1 Januari 2014, dan tayang di FujiTV, sebuah stasiun 
televisi Jepang. (“Aishiteru”, FTV Kerjasama 55 Tahun Hubungan Jepang-Indonesia 
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www.gatra.com/entertainment/televisi/41346-aishiteru,-ftv-kerjasama-55-tahun-
hubungan-jepang-indonesia  diakses pada tanggal 21 Oktober 2016 pukul 13.00). 
1 4 Bercerita tentang sisi gelap seorang eksekutif muda Jepang dan seorang jurnalis 
Indonesia yang suka membunuh. Keduanya lalu membina hubungan guru-dan murid via 
dunia maya karena kesamaan yang mereka miliki. (Killers 
www.21cineplex.com/m/killers-movie,3403,04KILS.htm diakses pada 22 Oktober 2016 
pukul 19.13 WIB). 
15 Hasil kerja sama salah satu televisi swasta Indonesia, JakTV, dengan salah satu televisi 
swasta Jepang, Tokyo Metropolitan Television Broadcasting (Tokyo MX TV). Program 
berdurasi 5-10 menit ini ditayangkan setiap hari mulai pukul 21.30-22.30 melalui program 
berjudul “Trending Topic”, yaitu program talk showtainment andalan JakTV. Program ini juga 
memiliki kuis dengan hadiah-hadiah menarik dan hadiah utamanya adalah jalan-jalan ke 
lokasi pengambilan gambar STJCL di Aomori. (Drama Traveling yang romantis di JakTV 
http://www.diarytinasindy.net/2016/03/drama-traveling-yang-romantis-di-jak-tv.html.  
diakses 23 Oktober 2016 pukul 10.03 WIB). 
16 Bercerita tentang hubungan asmara antara Elliana, mahasiswi Indonesia, dengan Ryo, 
editor komik Jepang. (Drama When You Wish Upon A Sakura 
http://idn.wakuwakujapan.tv/en/program/detail/wj0000001733 diakses pada 23 Oktober 
2016 pukul 10.05 WIB). 
1 7 Kolaborasi antara Mahaka Pictures dan MXTV Tokyo yang bercerita tentang seorang 
penulis Indonesia yang memiliki hubungan jarak jauh dengan ilustrator komik Jepang, tapi 
merasa jatuh hati pada laki-laki lain yang belum pernah ditemuinya (Intip Keindahan Jepang 
Lewati Miniseri “Secret Sky” https://kumparan.com/caroline-pramantie/intip-keindahan-
jepang-lewat-miniseri-secret-sky diakses pada tanggal 22 April 2018 pukul 22.53 WIB). 
18 Eisenstein dikutip dari Bordwell Narration in the Fiction Film tahun 1985 halaman 12. 
19 Seluruh terjemahan dialog berbahasa Jepang dalam tulisan ini diambil dari subtitle bahasa 
Indonesia yang sudah ada di film. 
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“Mobile Diaspora” dan Identitas Kultural 

Perempuan Jepang di Wilayah Jabodetabek 
 
 

Dewi Ariantini Yudhasari 
 
 

Abstract 
The main objective of this paper is to describe the model of diaspora and form of 
cultural identity of Japanese women settling down in Jakarta and its surrounding area 
(known as Jabodetabek) during 1970’s to 2000’s. Using ethnological approach by 
adopting participants observation method, this research shows the model of diaspora 
for Japanese women, called mobile diaspora. In this model, Japanese women live by 
the cultures of their domain country, compared to what they gain at their new place in 
Indonesia, by mainly using Japanese language and by maintaining Japanese ways of 
living. 
 
Keyword: Japanese women, diaspora, cultural identity 

 

1. Pendahuluan 

 Proses penyebaran dan perpindahan orang-orang ke seluruh 
belahan dunia bukan saja didominasi oleh kaum laki-laki, akan tetapi 
kaum perempuan pun mengalami penyebaran dan perpindahan 
tersebut. Indikasi penyebaran dan perpindahan kaum perempuan 
tersebut, nampak pula pada kaum perempuan Jepang yang menyebar di 
wilayah Indonesia khususnya Jabodetabek. Kaum perempuan Jepang 
yang menyebar dan berpindah ini tentunya tidak begitu saja terjadi 
dalam rentang waktu yang cepat, melainkan telah terjadi dalam rentang 
waktu yang cukup lama. Penyebaran dan pepindahan perempuan 
Jepang di Indonesia ini mengindikasikan terjadinya apa yang disebut 
dengan diaspora. 

 Istilah diaspora diambil dari bahasa Yunani yaitu dia- yang 
memiliki makna di seberang dan –sperien yang mengandung arti 
menyebar (Jana Eva Braziel and Anita Mannur, 2003 :1). Diaspora 
mengandung makna menyebar ke seberang. Istilah diaspora tidak hanya 
dipahami sebagai sebuah perjalanan ke luar dari tempat asal menuju ke 
tempat baru melainkan dimaknai pula sebagai ”menyebar akar di tempat 
baru”. Artinya, di satu sisi, orang yang berpindah dapat 
mempertahankan serta menyebarluaskan budaya yang berasal dari 
tempat asalnya di tempat baru. Akan tetapi, di sisi lain, orang yang 
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mengalami diaspora cenderung sulit mempertahankan budaya tempat 
asalnya. Mereka lebih mengadopsi budaya tempat baru atau bahkan 
mengalihkan budaya tempat asal menjadi bentuk-bentuk budaya yang 
baru.  

Perempuan Jepang yang menyebar ke wilayah Indonesia terbagi 
dalam beberapa dekade. Tulisan ini akan menyororti perempuan Jepang 
generasi pertama yang datang dan menetap di wilayah Jabodetabek 
sejak dekade 1970an hingga dewasa ini. Dalam rentang empat dekade 
yaitu 1970, 1980, 1990, 2000, dan 2010an tersebut akan dilihat 
pengalaman diaspora dan bentuk negosiasi identitas kultural selama 
mereka menetap di Indonesia. Penelitian terdahulu yang menyinggung 
tentang diaspora perempuan Jepang di wilayah Jabodetabek belum 
ditemukan hingga artikel ini ditulis sehingga penelitian ini diharapkan 
dapat mengisi kekosongan informasi tentang hal itu. 

Kaum perempuan yang mengalami diaspora cenderung memiliki 
pengalaman yang berbeda dengan kaum laki-laki atau perempuan yang 
tidak mengalami diaspora. Perempuan yang mengalami diaspora 
cenderung memiliki bentuk identitas diaspora yang beragam. Begitu 
pula ragam negosiasi kultural yang dialami perempuan akan berbeda 
dengan kaum laki-laki. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan etnografi dengan menerapkan metode penelitian 
etnografi untuk melihat bagaimana bentuk diaspora yang dibangun, 
dipahami serta dimaknai melalui pengalaman  diaspora perempuan 
Jepang di wilayah Jabodetabek dan bagaimana bentuk negosiasi 
identitas kultural yang ditemukan dalam pembentukan identitas 
diaspora perempuan Jepang dalam empat dekade tersebut.  

 
2. Diaspora dan Negosiasi Identitas Kultural 
2.1.  Diaspora 

 Dewasa ini konsep diaspora tidak lagi mengaju pada makna 
penyebaran akibat adanya pengusiran atau pendudukan wilayah. 
Konsep diaspora digunakan untuk merepresentasikan pengalaman 
kehidupan orang-orang yang mengalami diaspora. Stuart Hall 
mengatakan (dalam Jana Evans Braziel, 2003) the diaspora experience 
“ is defined, not by essence or purity, but by the recognition of necessary 
heterogenity and diversity; by a conception of identity which live in and 
though, not despite, difference; by hyridity” (Jana Evans Braziel dan Anita 
Mannur, 2003:5). Dengan kata lain, membicarakan pengalaman diaspora 
sekelompok masyarakat berarti mengamati bagaimana mereka hidup di 
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tempat baru dalam gelombang perubahan dan perbedaan yang bisa jadi 
mengerus identitas mereka ataukah  
mereka dapat menjalin jejaring dan mempertahankan budaya tempat asal 
mereka di tempat yang baru.  
 

 
Clifford Geertz (1992) menambahkan bahwa adanya perjalanan 

menandai adanya penyebaran orang-orang ke luar dari wilayah dirinya 
menuju ke suatu tempat yang dapat menjadikan tempat tersebut 
sebagai ajang pertemuan kultural. Di tempat itulah terjadi benturan, 
pertemuan dan percampuran kultural yang dapat melahirkan bentuk 
identitas baru (Geertz dalam Barker, 2009:210). Dengan kata lain, 
identitas diaspora adalah sesuatu yang terus bergerak (being in motion) 
dan bukan sebagai sesuatu yang eksis sebagai entitas atau budaya yang 
absolut. 

Identitas diaspora dihasilkan dari keberadaan diri melalui proses 
adaptasi di lingkungan yang berbeda. Proses adaptasi diri di tempat baru 
dapat dipahami sebagai proses mengintegrasikan diri di tempat baru. Di 
dalam proses pembentukan identitas berdiaspora tersebut, diri 
menuntut adanya proses rekonstruksi secara terus menerus melalui 
adanya relasi antara budaya tempat baru, relasi sosial, dan bertemu 
dengan orang dari suku, agama serta ras yang berbeda dalam komunitas  
yang nyata dan atau berbayang (Rhael Salanaz Parrenas and Siu Lo k C.D, 
2007:1-27). Dengan demikian, orang yang mengalami diaspora akan 
terus menerus mengkonstruksi identitas dan beradaptasi dengan 
lingkungan barunya.  
 
2.2 Negosiasi Identitas Kultural        
 Pengalaman diaspora perempuan di seluruh belahan dunia bukan 
tanpa persoalan. Bentuk pengalihan budaya dari budaya tanah leluhur 
ke dalam budaya tempat baru tentunya akan menuai persoalan 
komunikasi antarbudaya dalam proses pembentukan identitas diaspora. 
Proses negosiasi dikatakan sebagai sebagai bentuk untuk mendefinsikan 
diri. Menurut Stella Ting-Toomey(1999), konsep negosiasi identitas 
didefinisikan sebagai proses interaksi transaksional yang 
mempertemukan para individu dalam satu situasi antarbudaya yang 
mencoba memaksakan, mendefinisikan, mengubah, menantang, dan 
atau mendukung citra diri yang diinginkan atau yang orang lain inginkan 
(Stella Ting-Toomey, 1999:40). 
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Lalu, konsep negosiasi identitas kultural mengarah pada asumsi : 
(1)  Dinamika berpusat pada adanya identitas seseorang dalam   

suatu kelompok dan  identitas pribadi yang terbentuk melalui 

komunikasi simbolik dengan orang lain; 

(2) Orang per orang dalam suatu budaya atau suatu kelompok etnis  

memiliki kebutuhan dasar akan motivasi untuk memperoleh 
kenyamanan identitas, kepercayaan, keterlibatan, koneksi dan 
stabilitas baik identitas  
individu maupun kelompok; 

(3) Setiap orang akan cenderung mengalami kenyamanan identitas    

dalam suatu lingkungan budaya yang familiar baginya, 

sebaliknya mengalami identitas yang rentan dalam lingkungan 

yang baru; 

(4) Setiap orang cenderung memiliki kepercayaan terhadap 

identitas ketika berkomunikasi dengan orang yang berasal dari  

budaya yang sama atau hampir sama, sebaliknya identitas 
mengalami kegoyahan ketika seseorang berkomunukasi  
dengan orang yang berasal dari budaya yang berbeda dan atau 
membicarakan mengenai topik yang berbeda; 

(5) Seseorang cenderung merasa menjadi bagian dari suatu 

(6) kelompok bila ia memberikan respon yang positif, sebaliknya ia akan 
merasa asing atau berbeda saat ia memberikan respon negatif 
terhadap identitas kelompok; 

(7) Seseorang akan mengharapkan terjadinya koneksi  

antarindividu melalui kedekatan hubungan yang meaningful 
(yang memberikan manfaat satu sama lain dan mendukung satu 
sama lain), sebaliknya akan merasa berkuasa ketika hubungan 
tersebut bersifat separatis atau terpisah; 

(8) Seseorang akan mendapatkan identitas yang stabil ketika situasi  

budaya dapat diprediksikan dan akan menemukan adanya krisis 
identitas atau perubahan identitas ketika situasi budaya tidak 
dapat diprediksikan sebelumnya; 

(9) Keragaman situasi dan kondisi mempengaruhi makna, 

interpretasi, dan penilaian terhadap isu identitas; 
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(10) Kepuasan akibat berhasilnya proses negosiasi identitas 

ditunjukkan melalui adanya rasa dipahami, dimengerti, dihargai 

dan didukung; 

(11) Komunikasi antarbudaya menekankan pentingnya  

pengintegrasian pengetahuanantarbudaya, motivasi, dan 
keterampilan untuk dapat berkomunikasi dengan memuaskan, 
tepat dan efektif  (Stella Ting-Toomey, 1999:40-45). 

 
 Melalui konsep diaspora dan negosiasi identitas kultural di atas, 
kita dapat melihat pola dan bentuk diaspora serta negosiasi 
identitas kultural pada perempuan Jepang di Indonesia khususnya 
di wilayah Jabodetabek. Adapun pola dan bentuk diaspora 
perempuan Jepang ini merupakan representasi diaspora 
perempuan yang terjadi di berbagai belahan dunia termasuk 
mereka yang memutuskan tinggal dan menetap di Indonesia. 
 

3. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan 
menerapkan pendekatan etnografi. Pendekatan etnografi digunakan 
untuk meneliti perilaku-perilaku manusia berkaitan dengan 
perkembangan teknologi komunikasi dalam budaya tertentu. Metode 
penelitian etnografi dianggap mampu menggali informasi secara 
mendalam dengan teknik “observatory participant”. Artinya, peneliti 
harus terjun langsung ke objek penelitian dan berbaur atau 
berpartisipasi dalam objek penelitiannya. Etnografi merupakan sebuah 
metode penelitian yang mengharuskan partisipasi peneliti secara 
langsung dalam masyarakat atau komunitas yang ditelitinya.        

Adapun teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, 
menggunakan teknik penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian 
lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini berupa menggali informasi 
dari lapangan dengan cara menginterview para informan dan 
berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan informan. Dalam penelitian 
etnografi, kuantitas infroman yang menekankan jumlah informan tidak 
begitu dipentingkan, akan tetapi, kualitas informan dipentingkan dalam 
menggali infromasi mendalam dari informan. Pencarian informan 
dilakukan dengan cara memanfaatkan jejaring pertemanan, 
memanfaatkan media massa The Jakarta Shimbun dan memanfaatkan 
Komunitas Himawari yang merupakan komunitas kumpulan perempuan 
Jepang yang menikah dengan orang Indonesia. Lalu, teknik kepustakaan 
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digunakan untuk mencari informasi berupa data statistik jumlah orang 
Jepang di Jabodetabek, jumlah perempuan Jepang di Jabodetabek dan 
keperluan kepustakaan lainnya. 

Langkah penelitian yang dilakukan yaitu, pertama, menyusun daftar 
pertanyaan dan angket. Kedua, menghubungi informan melalui telpon 
untuk membuat janji. Ketiga, melakukan interiew setelah waktu dan 
tempat disepakati. Lama interview antara 1-3 jam. Keempat, memohon 
bantuan teman untuk menghubungi informan. Kelima, membuat janji 
untuk bertemu dan menginterview serta mengikuti kegiatan yang 
dilakukan informan. Keenam, mengumpulkan data dan 
metransliterasikan hasil interview yang diperoleh dari informan. Ketujuh, 
mencari literatur untuk menjelaskan kondisi sosial perempuan Jepang di 
wilayah Jabodetabek melalui data kepustakaan. Kedelapan, menyusun 
hasil temuan. Kesembilan, menganalisis hasil temuan dikaitkan dengan 
konsep dan teori yang digunakan. Kesepuluh, menarik kesimpulan dan 
memberikan masukan atau saran terhadap peluang atau kesempatan 
bagi penelitian selanjutnya.  
 
4. Hasil Temuan 

a. Data Informan 

Data informan dalam penelitian ini adalah perempuan Jepang 
generasi pertama berjumlah 17 informan dan berasal dari berberbagai 
wilayah di Jepang seperti Hokkaido, Akita, Tokyo, Saitama, Kanazawa, 
Niigata, Shizuoka, Kanagawa, Osaka, Kyoto, Nara, Mie, Hyogo, dan 
Kumamoto. Para informan berusia antara 28 – 67 tahun serta mulai 
menetap di Indonesia mulai tahun 1970an hingga 2000an. Alasan 
menetap dan tinggal di Indonesia sebagian besar karena menikah dan 
mengikuti suami, akan tetapi, terdapat pula informan yang datang ke 
Indonesia karena mencari pekerjaan dan atau dipindahtugaskan 
bekerja di Indonesia. Walaupun para informan ini berstatus menikah, 
hampir seluruh informan memiliki pekerjaan sebagai karyawan, dosen, 
dan freelance, akan tetapi, ada pula yang berstatus ibu rumah tangga 
sejak kedatangannya di Indonesia. Lalu, para informan yang datang di 
era dekade 1970an, lebih banyak mengganti warga negara melalui 
proses naturalisasi sebelum datang ke Indonesia. Kondisi ini berbeda 
dengan perempuan Jepang yang datang pada tahun 1990an dan 
2000an yang menjalani proses naturalisasi setelah menjalani kehidupan 
di Indonesia. 
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b. Bentuk Diaspora Perempuan Jepang di Wilayah Jabodetabek 

Dalam konteks globalisasi dan dunia semakin tidak bersekat, 
perpindahan dan penyebaran manusia dari satu tempat ke tempat lain 
dilakukan dengan cepat. Penyebaran dan perpindahan manusia ini 
menunjukkan adanya pola perpindahan populasi dan pemukiman yang 
semakin beragam. Konsep diaspora digunakan untuk memperlihatkan 
bahwa manusia terhubung dengan adanya jejaring secara etnis dan 
kultural. Konsep diaspora ini erat kaitannya dengan perjalanan, migrasi, 
ketersebaran dan ketercerabutan dari tempat asal  (displacement), 
rumah dan perbatasan.  Diaspora dibentuk oleh adanya jejaring yang 
terdiri dari berbagai identifikasi dari hubungan lintas-bangsa termasuk 
di dalamnya adanya komunitas-komunitas terbayang (Chris Baker, 
2014:75). Dengan kata lain, konteks globalisasi memberikan ruang bagi 
terciptanya ruang diaspora bagi masyarakat yang berpindah dan 
menyebar. Dalam konteks diaspora perempuan Jepang di wilayah 
Jabodetabek, dapat dikategorisasikan melalui aspek komunitas 
terbayang, aspek kewarganegaraan dan tempat tinggal, dan aspek 
identitas.  
 

4.1.1.  Aspek Komunitas Terbayang 
Bagi orang yang menyebar dan melakukan perpindahan dari tempat 

asal menuju tempat baru tentunya berbagai hal dilakukan untuk dapat 
mempertahankan budaya asalnya. Salah satunya adalah menciptakan 
komunitas yang beranggotakan orang-orang yang berasal dari tempat 
asal yang sama bahkan dari daerah yang sama. Komunitas terbayang ini 
merupakan ciptaan orang-orang yang mengalami diaspora di tempat 
baru. Hal ini diciptakan dengan tujuan agar budaya tempat asal tidak 
hilang dan tidak punah serta dapat diteruskan oleh anak keturunan 
mereka. Bahkan orang-orang yang mengalami diaspora cenderung 
menciptakan komunitas ini agar dapat selalu memiliki jejaring dengan 
tempat asalnya. Menurut Anderson (dalam Barker, 2009:208-209) 
bangsa adalah suatu komunitas terbayang (imagined community) yang 
terbentuk sebagai wadah untuk mengkonstruksikan identitas nasional 
mereka melalui simbol, ritual dan berbagai kegiatan lainnya yang 
bertujuan menciptakan kesadaran nasional sebagai sebuah bangsa. 

Bagi perempuan Jepang yang memutuskan tinggal serta menetap di 
Indonesia khususnya di wilayah Jabodetabek tentunya sering kali 
merasakan bahwa mereka jauh dari kampung halaman. Memori akan 
kampung halaman membayangi para perempuan Jepang sehingga 
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membangkitkan kesadaran kolektif akan identitas nasional mereka yang 
terbungkus dalam memori kolektif mereka yang mengalami diaspora. 
Kesadaran bersama ini memunculkan rasa untuk menghadirkan 
kampung halaman mereka di tempat baru. Salah satu bentuk 
perwujudan dari hal itu adalah adanya organisasi kemasyarakatan yang 
bernama Himawari Kai. 

Himawari Kai adalah perkumpulan perempuan Jepang yang 
menikah dengan laki-laki Indonesia di Indonesia. Menurut sejarahnya, 
kelompok ini telah lama berdiri sejak tahun 1970an. Dewasa ini 
komunitas Himawari Kai telah menyebar ke seluruh Indonesia. Hampir 
di setiap wilayah di Indonesia terdapat komunitas Himawari Kai. Pada 
bulan Oktober 2017 yang lalu, terdapat dua kegiatan yang dilakukan oleh 
perkumpulan ini yaitu Otsukimidango tanoshimu yang diliput oleh The 
Jakarta Shimbun sebagai Koran Jepang yang meliput berita dan kegiatan 
orang Jepang di Indonesia dan Tanabata Matsuri. Pada perayaan 
Otsukimi tersebut, para perempuan Jepang dalam Himawari Kai 
menjelaskan tentang Otsukimi kepada anak-anak mereka lalu 
dilanjutkan dengan kegiatan membuat kue bulat seperti bulan yang 
terbuat dari ketan (mochi) dan  dilumuri gula merah serta dimakan 
dengan teh hijau. Hadir pada kegiatan itu 4 orang anak-anak mereka 
yang telah menjadi mahasiswa dan berkuliah di berbagai univerisitas di 
Indonesia (Koran Jakarta Shimbun terbit 14 Oktober 2017). 

Lalu, kegiatan lainnya adalah merayakan Tanabata Matsuri di 
rumah salah satu anggota Himawari Kai. Pada saat itu, berkumpul sekitar 
30 orang perempuan Jepang beserta anak-anak mereka. Ajang 
pertemuan itu merupakan salah satu agenda tahunan dalam komunitas  
Himawari Kai. Menurut informan NN dan MJ yang ditemui dalam acara 
itu mengatakan bahwa mereka merasa memiliki kesadaran untuk 
melestarikan ritual dan budaya tempat asal di tempat baru. Hal ini 
dilakukan agar mereka tetap dapat mengingat apa yang diajarkan oleh 
orang tua mereka di tempat asal sekaligus merupakan ajang 
memperkenalkan budaya Jepang kepada anak dan keturunan mereka. 
Selain itu, menurut NN, perkumpulan Himawari Kai merupakan wadah 
untuk mengaktualisasi identitas dan jati dirinya sebagai bangsa Jepang 
yang hidup di tempat baru agar identitas sebagai orang Jepang dapat 
terus menerus dipertahankan. 

Melalui komunitas terbayang tersebut, nampak bahwa perempuan 
Jepang yang menikah dengan laki-laki Indonesia dan menetap di 
Indonesia tidak menginginkan budaya tempat asalnya hilang dan punah. 
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Lebih lanjut, menurut MJ, kegiatan yang dibangun dalam komunitas ini 
akan memunculkan kesadaran bersama untuk mempertahankan budaya 
tempat asal dan mempertahankan budaya tempat asal di tempat baru. 
Melalui komunitas terbayang ini, mereka berusaha untuk 
memperkenalkan budaya tempat asal kepada anak-anak dan generasi 
muda. Dengan kata lain, identitas nasional sebagai orang Jepang ingin  
terus dipertahankan melalui jejaring yang dibentuk dalam komunis 
terbayang bernama Himawari Kai.  

Dewasa ini perkumpulan ini telah menamakan dirinya junior 
Himawari Kai. Melalui hal itu nampak bahwa perkumpulan ini telah eksis 
sejak lama dan dilanjutkan terus keberlangsungannya oleh generasi-
generasi berikutnya yang tidak lain bertujuan untuk membangun 
komunikasi dan jejaring sesama warga diaspora perempuan Jepang di 
Indonesia serta bertujuan untuk tetap mempertahankan ritual dan 
budaya Jepang agar anak dan keturunan mereka mengerti, memahami 
dan mengikuti budaya tempat asal orang tuanya. 

 
4.1.2. Aspek Kewarganegaraan dan Tempat Tinggal 

Beberapa informan yang mulai menetap di Indonesia pada dekade 
1970an dan 1980an seperti KT, BK dan LT mengganti 
kewarganegaraannya sebelum datang ke Indonesia dengan alasan 
bahwa untuk pengurusan dokumen dalam mengganti kewarganegaraan 
di Indonesia jauh lebih susah dibandingkan dengan mengganti 
kewarganegaraan pada saat masih berada di Jepang. Ketika dikonfirmasi 
tentang akan tinggal dimana di masa yang akan datang, ketiganya 
menjawab dengan pasti “di Indonesia”. Artinya, proses naturalisasi 
menjadi warga negara Indonesia tanpa dipaksa merupakan keputusan 
perempuan Jepang yang memilih tinggal dan menetap di Indonesia era 
1970an dan 1980an. Hal ini membawa dampak bahwa ada kemungkinan 
suatu saat tidak dapat melihat tanah leluhurnya kembali. Akan tetapi, 
dalam kenyataannya tidak demikian, baik KT, BK dan LT sering kali pulang 
dan pergi ke Jepang dengan berbagai keperluan termasuk di dalamnya 
keperluan keluarga.  

Sementara itu, KN mengganti kewarganegaraannya setelah 
menikah dan tinggal di Indonesia selama 20 tahun. Baru pada tahun 
2016, KN resmi menjadi warga negara Indonesia.Keputusan ini 
dibuatnya demi keluarga dan anak-anak. Selain itu, KN mengatakan tidak 
akan kembali ke Jepang lagi karena ibu KN telah tiada dan jika ibu KN 
masih hidup kemungkinan KN akan berpikir untuk kembali ke Jepang. 
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Hampir senada dengan KN,  TY menjalani proses naturalisasi karena 
menikah dengan laki-laki Indonesia dan menjalani kehidupan di 
Indonesia. Sedangkan, informan yang menikah dan masih memegang 
kewarganegaraan Jepang antara lain NN, MJ, dan TS masih sering 
kembali ke Jepang untuk merayakan tahun baru bersama keluarga. 

Bagi perempuan Jepang yang masih memegang kewarganegaraan 
Jepang dan tinggal di Indonesia beranggapan bahwa Indonesia adalah 
tempat untuk hidup bagi warga diaspora. Hal tersebut diungkapkan pula 
oleh HA yang yang mengatakan bahwa “tempat tidak menjadi masalah 
baginya asal ia dapat hidup bersama anak dan suaminya”. (Wawancara,  
25 Mei 2017). Menurut Paul Gilroy (1997), tempat diaspora dapat 
dikategorikan sebagai tempat pertemuan kultural dan tempat dianggap 
sebagai arena bertemunya para warga diaspora. Anggapan HA tersebut  
merupakan pernyataan bahwa warga diaspora yang tidak lagi berpikir 
tentang “tempat sebagai tanah leluhur” melainkan “tempat untuk 
hidup”. Di tempat itulah terjadi pertemuan kultural yang 
mengkonstruksikan “tempat” yang tadinya memiliki makna sebagai 
tanah leluhur menjadi tempat untuk hidup.  

Bagi perempuan Jepang yang mengalami diaspora dan menjalani 
proses naturalisasi tidak memiliki persoalan untuk pergi mengunjungi 
tanah leluhur atau tempat asalnya. Dalam hal ini, proses naturalisasi 
tidak serta merta menghilangkan kesempatan untuk menjalin jejaring 
dengan tanah leluhurnya. Model diaspora para perempuan Jepang ini 
dapat diibaratkan sebagai perjalanan dan model diaspora ini dapat 
dikatakan sebagai diaspora perjalanan atau mobile diaspora dan atau 
idou no diaspora. 

Berpindahnya orang dari tempat asal menuju ke tempat baru bukan 
tanpa resiko seperti dalam kasus diaspora perempuan Zainichi Korea 
khususnya mereka yang berasal dari semenanjung Korea Utara. Para 
perempuan Zainichi Korea ini cenderung tidak dapat kembali dan 
berkunjung ke tanah leluhurnya dikarenakan alasan politik, antara lain 
tidak diakuinya keberadaan mereka sebagai warga negara Korea Utara. 
Selain itu, pemerintah Jepang tidak memiliki hubungan diplomatik 
dengan Korea Utara mengakibatkan para perempuan Zainichi Korea 
kehilangan kontak dengan tanah leluhurnya. Mereka cenderung 
mengadopsi budaya tempat baru sebagai identitas kultural mereka. 
Sementara itu, dalam kasus diapora perempuan Jepang di wilayah 
Jabodetabek, mereka masih leluasa pulang dan pergi ke tanah leluhur 
kapan saja mereka inginkan. Mereka juga cenderung berusaha 
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mempertahankan budaya tempat asal dana tau menjalankan budaya 
tempat asal secara berdampingan dengan budaya tempat baru. Diaspora 
ini menunjukkan bahwa ruang dan waktu tidak membatasi gerak 
perempuan Jepang untuk pergi ke tanah leluhurnya dan tetap dapat 
menjalin jejaring dengan tanah leluhurnya. Model diaspora ini tidak 
terkendala oleh persoalan politik, sosial dan budaya. Model diaspora ini 
disebut sebagai model diaspora perjalanan atau mobile diaspora yang 
“ulang aling” artinya perempuan Jepang dapat kapan saja melakukan 
perjalanan pulang dan pergi ke tanah leluhurnya tanpa batas. 
4.1.3. Aspek Identitas  

Dalam kasus penyebaran perempuan Jepang di era 1970an hingga 
2000an, nampak bahwa identitas sebagai Jepang ingin terus dibawa 
dengan mengusahakan berbagai cara antara lain membangun komunitas 
terbayang dalam satu perkumpulan bernama Himawari Kai. Dalam 
penelitian ini, identitas diaspora ditemukan melalui aspek bahasa, aspek 
makanan, dan aspek lingkungan.  
 
4.1.3.1. Aspek Bahasa 
Berdasarkan data temuan diperoleh bahwa sebagian besar informan 
seperti informan BK, LT, MY, HA, KN, OK, MA, NN, TY, TS, MJ, SK, TY, NN, 
dan KM menggunakan bahasa Jepang di luar lingkungan rumah (ruang 
publik) ketimbang di lingkungan rumah (ruang domestik). Ruang publik 
dimaknai sebagai ruang yang berada di luar rumah, sehingga bahasa 
Jepang lebih sering digunakan dalam pergaulan, di kantor dengan 
karyawan baik orang Jepang maupun orang Indonesia, dengan kolega, 
dengan customer dan dengan murid, sedangkan ruang domestik 
dimaknai sebagai ruang yang berada di rumah. Dalam hal ini, bahasa 
Jepang digunakan kepada suami dan anak-anak. Dengan kata lain, 
bahasa Jepang memiliki posisi yang dominan di dalam kehidupan para 
informan ketimbang bahasa Indonesia. Hal ini dapat dicermati bahwa 
penggunaan bahasa Jepang lebih memiliki waktu yang lebih banyak dari 
pada penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari 
mereka.  

Informan OK dan MA yang memutuskan tinggal dan menetap di 
karena menemukan pekerjaan di Indonesia memposisikan bahasa 
Jepang lebih dominan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bahasa 
Jepang digunakan oleh keduanya di tempat kerja dengan sesama orang 
Jepang, kolega, costumer dan karyawan kantor. Penggunaan bahasa 
Jepang dalam kehidupan sehari-hari memiliki jam terbang lebih banyak 
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dari penggunaan bahasa Indonesia mereka. Melalui hal di atas, dapat 
disimpulkan bahwa bahasa Jepang lebih banyak digunakan di ruang 
publik oleh para informan. 

Selanjutnya, informan BK menggunakan bahasa Jepang dengan 
suami dan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Jepang 
digunakan agar mereka dapat berkomunikasi dengan keluarga di Jepang. 
Sementara itu, informan MY memutuskan untuk menggunakan bahasa 
Jepang dengan anak-anak. Dewasa ini, anak-anak MY sedang 
melanjutkan kuliah di Jepang dan bahasa Jepang bukan merupakan 
kendala bagi mereka. Demikian pula informan TY yang cenderung lebih 
banyak menggunakan bahasa Jepang dalam kehidupan sehari-hari yaitu, 
ketika berkomunikasi dengan suami dan anak-anak di rumah serta di 
kantor. Sedangkan, informan KM karena bersuamikan orang Jepang 
secara otomatis ia menggunakan bahasa Jepang di rumah dalam 
kehidupan sehari-harinya. Dengan demikian, di antara para informan 
nampak bahwa posisi bahasa Jepang sangat dominan baik di ranah 
publik maupun domestik. 

Sementara itu, informan yang menggunakan bahasa Indonesia 
dalam kehidupan sehari-hari adalah informan KT, LT, HA, KM, KM dan 
KN. Mereka menggunakan bahasa Indonesia lebih banyak di ranah 
domestik dengan suami, anak-anak, mertua, kelaurga suami, pembantu, 
dan sopir. Ada juga beberapa informan yang menggunakan bahasa 
Indonesia dengan orang kantor seperti informan MA, OK, dan TY. 

Melalui data temuan di atas, posisi bahasa Jepang sangat dominan 

di dalam kehidupan para perempuan Jepang yang mengalami diaspora. 

Ketika mereka memutuskan menikah dengan laki-laki Indonesia, bahasa 

Jepang tidak terlalu menjadi kendala sehingga beberapa di antara 

mereka menggunakan bahasa Jepang di lingkungan kantor dan di 

lingkungan rumah. Dalam hal ini, bahasa Jepang menduduki posisi yang 

dominan ketika digunakan baik di lingkungan pubik maupun domestik, 

sedangkan berdasarkan data ditemukan bahwa bahasa Indonesia lebih 

banyak digunakan di lingkungan domestik dari pada di lingkungan publik. 

Melalui hal ini diketahui bahwa perempuan Jepang berusaha mengusung 

identitasnya sebagai orang Jepang dengan terus mempertahankan 

penggunaan bahasa Jepang di tempat baru. 

 

4.1.3.2. Aspek Budaya Tempat Asal 
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Dalam kasus diaspora perempuan Zainichi Korea di Jepang, nampak 
bahwa perempuan Zainichi Korea cenderung mengalami ketercerabutan 
identitas akibat hilang atau punahnya budaya tempat asal di tempat 
baru. Berbeda dengan para perempuan Jepang yang mengalami 
diaspora di Indonesia. Mereka cenderung berusaha mempertahankan 
identitas kejepangannya melalui berbagai cara. Sebagai contoh, 
informan BK berusaha mempertahankan identitas sebagai orang Jepang 
di tempat baru dengan berusaha mempertahankan bahasa Jepang, cara 
memasak, makanan Jepang dan perayaan tahun baru. Lalu, informan LT 
berusaha mempertahankan cara mencuci pakaian yang diajarkan oleh 
orang tuanya yang digunakannya hingga sekarang ini dan berusaha 
mempertahankan tata cara yang berlaku dalam kehidupan masyarakat 
Jepang. Senada dengan LT, informan HA juga berusaha untuk 
mempertahankan manner yang digunakan dalam kehidupan masyarakat 
Jepang seperti cara membuang sampah dan cara meminta maaf ketika 
merepotkan orang lain.  

Selanjutnya, informan KN, TY, dan NN nampak berusaha 
mempertahankan ritual dan upacara dalam perayaan tahunan orang 
Jepang (nenchuu gyoji). Mereka merasa perlu merayakan tahun baru 
seperti di Jepang, merayakan perayaan Hinamatsuri, Tanabata, Otsukimi 
dan upacara lainnya dalam siklus kehidupan orang Jepang. Informan NN 
mengatakan “hal tersebut perlu dilakukan agar identitas dan jati diri 
sebagai orang Jepang dapat terus dipertahankan dan melekat dalam diri 
kami. Kegiatan ini juga digunakan sebagai bentuk memperkenalkan 
budaya Jepang kepada anak dan keturunan kami” (wawancara, 26 Mei 
2017). 

Berbeda dengan informan lainnya, informan MA berusaha 
mempertahankan budaya Jepang melalui memahami cara berpikir orang 
Jepang dalam bekerja. Sebagai contoh, orang Jepang ketika berencana 
tidak masuk kantor biasanya memberi tahu terlebih dahulu kepada 
atasanya dengan meminta maaf jika akan mengambil cuti atau tidak 
dapat masuk ke kantor pada hari yang ditentukan dengan disertai alasan, 
sedangkan, orang Indonesia biasanya tidak masuk kantor terlebih dahulu 
tanpa ada pemberitahuan dan ketika ditanya maka orang Indonesia 
selalu memulai dengan mengungkapkan alasan terlebih dahulu 
kemudian minta maaf.  

Lalu, informan SK dan KM nampak berusaha mempertahankan cara 
mendidik dan mengasuh anak seperti budaya yang berlaku dalam 
masyarakat Jepang. SK dan KM mengatakan “cara mendidik anak di 
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Indonesia membuat anak menjadi terlalu manja sehingga tidak dapat 
mandiri. Anak di Jepang dididik sejak kecil tidak dibantu oleh siapa pun 
sehingga anak harus berusaha sendiri. Salah satu contohnya pada waktu 
memakai sepatu. Anak-anak di Jepang sejak kecil sudah dididik untuk 
memakai sepatu sendiri, sedangkan di Indonesia sudah besar pun masih 
harus dibantu menggunakan sepatu” (wawancara, 26 Mei 2017).  
Melalui pernyataan tersebut SK dan KM hendak mengatakan bahwa cara 
mendidik yang dianggap lebih cocok digunakan  dalam kehidupan 
mereka adalah cara mendidik ala orang Jepang. Dengan kata lain, para 
perempuan Jepang yang tinggal di wilayah Jabodetabek masih ingin 
mempertahankan identitas mereka sebagai orang Jepang melalui tata 
cara dalam mendidik anak sesuai dengan tata cara di tempat asal.  
 
4.1.3.3. Aspek Lingkungan  
4.1.3.3.1. Budaya Tempat Baru yang Berterima  

Ketika para informan dikonfirmasi apakah mereka menikmati 
tinggal di Indonesia? Hampir seluruh informan mengatakan menikmati. 
Artinya, lingkungan tempat tinggal bagi  perempuan Jepang yang 
mengalami diaspora ini tidaklah menjadi masalah dan atau 
menimbulkan masalah. Mereka menikmati sikap ramah tamah dan 
keluwesan orang Indonesia seperti yang diungkapkan oleh informan LT, 
OK dan MA.  

Sebagian dari para informan seperti informan BK, HA, TY, MJ, TS dan 
KM menjawab merasa nyaman di lingkungan Jepang dan Indonesia. 
Artinya, hidup di lingkungan tempat baru bagi mereka tidak menjadi 
masalah karena mereka dapat menikmati baik di lingkungan pergaulan 
dengan orang Jepang maupun orang Indonesia. Selain itu, di satu sisi, 
para informan yang menjawab “dua-duanya” merupakan informan yang 
menganggap bahwa tempat bukanlah masalah bagi mereka untuk 
melanjutkan kehidupan. Di sisi lain, para informan ini masih dapat 
menikmati berkumpul dan bergaul dengan orang Jepang di tempat baru 
dan para informan ini masih memungkinkan untuk pergi mengunjungi 
kampung halaman atau tanah leluhur mereka tanpa persoalan. Berbeda 
kondisinya dengan perempuan Zainichi Korea yang cenderung tidak 
leluasa dapat mengunjungi tanah leluhurnya dikarenakan status 
kewarganegaraannya dan status hukum orang Zainichi Korea di Korea. 
Hal tersebut dipertegas oleh pernyataan Tei Taikin (2004:16-17) yang 
mengatakan bahwa orang Zainichi Korea yang menetap di Jepang adalah 
bukan orang Korea yang berstatus warga negara Korea yang sah dan 
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diakui sebagai warga negara oleh pemerintah Korea karena mereka tidak 
membayar pajak dan secara hukum tidak diakui keberadaannya sebagai 
warga negara yang sah. 

Selanjutnya, para perempuan Jepang yang mengalami diaspora ini 
“menikmati” tinggal di Indonesia karena menurut informan SK, “orang 
Indonesia dapat menjaga toleransi dan suka bergotong royong” 
(wawancara, 26 Mei 2017). Dalam hal ini, walaupun orang Indonesia 
memiliki agama yang beragam, tetapi mereka dapat hidup secara 
berdampingan dan saling bergotong royong membantu sesama. 
Selanjutnya, informan TS menikmati tinggal di Indonesia karena fleksibel 
dan orangnya mudah berteman. Sementara itu, informan TY  
mengatakan “orang Indoneisa terbuka dan cepat dan mudah 
memaafkan” (wawancara, 13 Juni 2017). Menurutnya, orang Jepang di 
Jepang sulit memaafkan kesalahan orang lain dan menjadikan kesalahan 
orang lain tersebut sebagai hal yang tidak akan terlupakan oleh dirinya 
sehingga sulit bagi orang Jepang untuk memaafkan seperti halnya orang 
Indonesia. Dengan demikian, perempuan Jepang yang tinggal dan 
menetap di wilayah Jabodetabek tidak mengalami benturan di 
lingkungannya baik di lingkungan orang Jepang maupun di lingkungan 
orang Indonesia. 
 
4.1.3.3.2. Budaya Tempat Baru yang Tidak Berterima 

Kegamangan identitas dan ketidakmenentuan identitas seirng kali di 
alami oleh warga diaspora (Brah dalam Barker, 2009 : 230). Hal ini 
diakibatkan karena identitas mereka terbelah akibat adanya pertemuan 
kultural antara budaya tempat asal dan budaya tempat baru. Dalam 
kenyataannya, sering kali budaya tempat baru tidak berterima oleh 
warga diaspora dan “menganggap” budaya tempat asalnya lebih tinggi 
dari pada budaya tempat barunya, sehingga dalam kehidupan sehari-
hari para perempuan Jepang diaspora ini mengalami benturan budaya. 
Benturan budaya tersebut mengakibatkan antipati dan cenderung 
mengadakan resistensi terhadap budaya tempat baru seperti informan 
HA yang mengatakan bahwa ia tidak dapat menerima budaya orang 
Indonesia dalam membuang ludah. Lalu, informan MA yang mengatakan 
bahwa orang Indonesia merasa mengerti akan sesuatu, pada 
kenyataannya mereka tidak mengerti. Sementara itu, informan SK 
mengatakan bahwa orang Indonesia tidak tepat waktu ketika berjanji 
dan selalu mencari-cari alasan. Sedangkan, informan TY mengatakan 
bahwa ia tidak dapat menerima budaya orang Indonesia dalam 
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mengasuh anak. Menurutnya anak-anak di Indonesia diasuh dengan 
cara-cara yang membuat anak tersebut menjadi manja dan tidak mandiri. 
Ia sering berbenturan tentang cara mengasuh anak ini dengan suaminya.  

Melalui hal tersebut di atas diketahui bahwa adanya pertemuan 
kultural antara budaya tempat asal dan budaya tempat baru, tidak serta 
merta berterima bagi warga diaspora. Melalui contoh di atas, nampak 
bahwa pertemuan kultural tersebut memunculkan adanya resistensi 
terhadap budaya tempat baru. Dalam hal ini, ketika terjadi penolakan 
terhadap budaya tempat baru, nampak adanya kecenderungan 
perempuan Jepang memilih menggunakan tata cara pada budaya 
tempat asalnya ketimbang mencampur keduanya dan atau 
menghasilkan budaya baru dari keduanya yang dapat mengidikasikan 
identitas diaspora yang baru. 
4.2. Ragam Negosiasi Identitas Kultural 

Seperti telah disinggung dalam pembahasan di atas, bahwa 
perempuan Jepang yang mengalami diaspora sering kali terbentur oleh 
adanya pertemuan kultural antara budaya tempat asal dan budaya 
tempat baru. Bagaimana para perempuan Jepang ini mengatasi hal 
tersebut menyangkut persoalan identitas diaspora yang telah 
terkontaminasi dengan budaya tempat baru dalam kehidupan sehari-
harinya?  Sesuai dalam konsep negosiasi identitas kultural Stella Ting-
Toomey (1999) diperoleh gambaran bahwa negosiasi identitas kultural 
perempuan Jepang di wilayah Jabodetabek antara lain, pertama, 
dinamika dalam kehidupan sehari-hari berpusat pada individu dalam 
suatu kelompok yang bernegosiasi dengan lingkungan melalui cara-cara 
mereka mengkomunikasikan identitas mereka kepada orang lain. 
Sebagai contoh keberadaan Himawari Kai merupakan cara atau bentuk 
komunikasi mereka kepada masyarakat akan keberadaan identitas 
mereka sebagai orang Jepang. Identitas mereka dibentuk oleh 
keberadaan perkumpulan Himawari Kai sebagai jejaring untuk 
mengkomunikasikan kepada pihak di luar mereka bahwa mereka 
memiliki ciri secara simbolik. 

 Kedua, kenyamanan identitas bagi perempuan Jepang diperoleh 
dengan cara memperjuangkan diri mereka melalui usaha 
mempertahankan budaya tempat asal dalam kehidupan sehari-hari 
melalui memasak makanan Jepang, cara mencuci pakaian, dan 
melestarikan bahasa Jepang serta manner dalam kehidupan sehari-hari. 
Begitu pula dalam hal mendidik dan mengasuh anak, mereka cenderung 
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nyaman menggunakan cara-cara yang mereka peroleh pada budaya 
tempat asal. 

 Ketiga, setiap individu merasa memiliki kepercayaan akan 
identitasnya sehingga mereka merasa lebih nyaman ketika berada dalam 
lingkungan orang Jepang ketimbang dalam lingkungan orang Indonesia. 
Hal ini nampak pada pemilihan jenis pekerjaan mereka yang sebagian 
besar bekerja pada perusahaan Jepang. Selain itu, beberapa informan 
mengatakan lebih nyaman bergaul di lingkungan masyarakat yang 
berasal dari tempat asal ketimbang dengan masyarakat di tempat baru. 
Hal ini ditemukan bahwa sebagian dari mereka tidak menguasai bahasa 
Indonesia dengan baik dan cenderung lebih menggunakan bahasa 
Jepang dalam kehidupan sehari-hari. 

 Keempat, sebagian dari mereka dapat menjalin komunikasi 
dengan masyarakat tempat baru dan berusaha menyesuaikan diri 
dengan budaya pada masyarakat tempat baru sebatas budaya pada 
masyarakat tempat baru tersebut dapat berterima bagi dirinya dan jika 
tidak berterima bagi dirinya, perempuan Jepang yang mengalami 
diaspora ini masih dapat memilih dengan siapa dan bagaimana mereka 
berkomunikasi.  

 Kelima, identitas nampak pula mengalami krisis pada sebagian 
perempuan Jepang yang mengalami diaspora. Mereka sering 
dihadapkan pada akan terus tinggal di Indonesia dan atau kembali ke 
tanah leluhur. Nampak para perempuan Jepang yang telah menjalani 
proses naturalisasi tidak begitu memusingkan hal ini karena mereka 
merasa bahwa tempat baru adalah tempat yang dijunjung dan tempat 
bagi mereka menghabiskan sisa hidup mereka. Hal ini berdampak pada 
kenyamanan identitas mereka dan mereka tidak mengalami limbung 
atau kegamangan akan identitas mereka. Hal tersebut dapat 
terkonfirmasi melalui bahwa pada masa depan mereka akan tetap 
tinggal di Indonesia. 

 Berbeda dengan perempuan Jepang yang mengalami diaspora 
namun masih tetap memegang warga negara Jepang. Mereka sering kali 
harus bernegosiasi dengan diri mereka dan lingkungan untuk 
menentukan identitas mereka. Sebagai contoh apakah mereka akan 
tetap tinggal dan menetap di Indonesia ataukah kembali ke Jepang?. 
Nampak sebagian dari mereka mengalami kegamangan dan ambivalensi. 
Hal itu nampak ketika mereka menjawab antara lain “jika suami 
meninggal dunia terlebih dahulu, saya akan kembali ke Jepang” atau 
“jika kesehatan orang tua saya memburuk, saya akan kembali ke 
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Jepang”, dan atau “jika saya pensiun saya akan membawa suami saya 
ke Jepang”. Bentuk-bentuk jawaban itu menunjukkan adanya 
ambivalensi yang dialami warga diaspora yang merupakan hasil 
negosiasi antara dirinya, lingkungan dan identitasnya sebagai orang 
Jepang. Kegamangan akan identitas tersebut nampak pada sebagian 
warga diaspora. Artinya, identitas yang stabil yang diinginkan selalu 
diperjuangkan dan ketika situasi dan kondiisnya dapat diprediksikan 
maka cenderung mereka tidak mengalami krisis identitas, akan tetapi, 
jika negosiasi tersebut tidak memperoleh jawaban bagi dirinya, maka 
identitas dapat dikatakan mengalami krisis. 

 Keenam, kepuasan akan berhasilnya negosiasi identitas bagi 
seseorang yang mengalami diaspora nampak pada adanya rasa 
memahami, dan menghargai budaya tempat baru sebagai bagian dari 
dirinya. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa informan seperti informan KT, 
LT dan KN yang memahami budaya tempat baru sebagai bagian dari 
dirinya. 

 Melalui ragam negosiasi identitas kultural, dapat disimpulkan 
bahwa diapora perempuan Jepang di wilayah Jabodetabek cenderung 
menempatkan identitas diaspora mereka sebagai orang Jepang 
ketimbang berusaha untuk membaur dan atau menyesuaikan diri 
dengan budaya tempat baru. Terdapat 2-3 informan saja yang dapat 
melakukan negosiasi identitas dengan cara menyesuaikan dirinya 
dengan budaya tempat baru dalam bentuk memahami dan mengerti 
budaya tempat baru, akan tetapi, sebagian besar lebih nyaman 
mengusung identitas nasionalnya sebagai orang Jepang. Selain itu, 
dalam proses negosiasi identitas kultural nampak bahwa sebagian dari  
cenderung mengalami kegamangan identitas ketika identitas tersebut 
dipertanyakan. Dalam arti, ketika mereka mennjalani proses naturalisasi, 
identitas ada pada posisi yang stabil, akan tetapi, ketika mereka masih 
memegang kewarganegaraan Jepang, nampak bahwa mereka gamang 
untuk menentukan untuk tetap tinggal dan menetap di Indonesia atau 
tidak. Hal ini berpengaruh pada arahan mereka dalam kehidupan sehari-
hari yang cenderung mengusung budaya Jepang sebagai budaya tempat 
asal ketimbang menyesuaikan diri dengan budaya tempat baru. 
 
5. Kesimpulan 

 Penelitian ini menghasilkan bahwa bentuk diaspora perempuan 
Jepang di wilayah Jabodetabek dalam empat dekade sejak tahun 1970an 
hingga tahun 2000an adalah diaspora perjalanan atau mobile diaspora 
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dan atau idou no diaspora. Diaspora perjalanan atau mobile diaspora 
didefinisikan sebagai proses penyebaran atau berpindahnya orang dari 
tempat asal ke tempat baru tanpa memiliki persoalan politik, 
kewarganegaraan, dan hukum sehingga warga diaspora tersebut dapat 
kapan saja melakukan perjalanan dan atau pergi mengunjungi tempat 
asal atau tanah leluhurnya tanpa batas serta dibatasi oleh ruang dan 
waktu. Istilah mobile diaspora merupakan originalitas dari hasil temuan 
penulis berdasarkan penelitian di atas. Dengan kata lain, para 
perempuan Jepang yang telah memutuskan tinggal dan menetap di 
Indonesia dapat sewaktu-waktu mengunjungi tempat asalnya atau 
tanah leluhurnya kapan saja tanpa persoalan. 

 Perempuan Jepang cenderung membangun identitas 
diasporanya melalui aspek terbayang, aspek kewarganegaraan, aspek 
budaya dan lingkungan. Bentuk negosiasi identitas kultural 
dikontruksikan melalui a) dinamika dalam kehidupan sehari-hari 
berpusat pada individu dalam suatu kelompok melalui keberadaan 
Himawari Kai. Keberadaan Himawari Kai dapat diartikan sebagai jejaring 
untuk mengkomunikasikan keberadaan kepada pihak di luar mereka 
bahwa mereka memiliki ciri secara simbolik; b) kenyamanan identitas 
diperoleh dengan cara memperjuangkan diri mereka melalui usaha 
mempertahankan budaya tempat asal dalam kehidupan sehari-hari 
dalam bentuk menggunakan bahasa Jepang, mempertahankan cara 
mendidik anak, mempertahankan cara berpikir sebagai orang Jepang; c) 
setiap individu merasa memiliki kepercayaan akan identitasnya sehingga 
mereka merasa lebih nyaman ketika berada dalam lingkungan orang 
Jepang ketimbang dalam lingkungan orang Indonesia; d) sebagian dari 
mereka dapat menjalin komunikasi dengan masyarakat tempat baru dan 
berusaha menyesuaikan diri dengan budaya pada masyarakat tempat 
baru sebatas budaya pada masyarakat tempat baru tersebut dapat 
berterima bagi dirinya dan jika tidak berterima bagi dirinya, perempuan 
Jepang yang mengalami diaspora ini masih dapat memilih dengan siapa 
dan bagaimana mereka berkomunikasi; e) identitas nampak pula 
mengalami krisis pada sebagian perempuan Jepang yang mengalami 
diaspora ketika dihadapkan pada akan terus tinggal di Indonesia dan 
atau kembali ke tanah leluhur. Nampak pada perempuan Jepang yang 
telah menjalani proses naturalisasi tidak begitu memusingkan hal ini 
karena mereka merasa bahwa tempat baru adalah tempat yang 
dijunjung. Berbeda dengan perempuan Jepang yang mengalami diaspora 
namun masih tetap memegang warga negara Jepang. Mereka sering kali 
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harus bernegosiasi dengan diri mereka dan lingkungan untuk 
menentukan apakah mereka akan tetap tinggal dan menetap di 
Indonesia ataukah kembali ke Jepang. Nampak sebagian dari mereka 
mengalami kegamangan dan ambivalensi; f) kepuasan akan berhasilnya 
negosiasi identitas bagi seseorang yang mengalami diaspora nampak 
pada adanya rasa memahami, dan menghargai budaya tempat baru 
sebagai bagian dari dirinya.  
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林芙美子の小説『荒野の虹』における女性の戦争の語り 

 
 

Fitriana Puspita Dewi 
 
 

Abstract 
This research focus on Hayashi Fumiko`s Short Story “Koya No Niji”, written based on her 
experience as Japanese Journalist dispatched to Palembang, Indonesia in 1943. As many 
stories that had been written in Postwar Japan, this works tell stories about people who 
survive from the war and their struggling to facing reality of defeat while carrying the past. 
“Koya no Niji” story took places in “Naichi” Japan and “Gaichi” Indonesia as Japan Occupied 
territory. Focusing on woman characters in story, this research analyze how the woman tells 
their story about war, woman who tired of waiting her husband return from war and woman 
who have sent to occupied land as Japan military entertainer.   Their narrative explain how 
the war positioned them as victim or perpetrator and the things they gain from the war.  
 
Keywords ; War, Woman, Naichi, Gaichi, Memories 
 
                        

1. はじめに 

林芙美子は昭和時代の女性作家である。彼女は貧乏の家庭に育てられ、

行商人とした両親と一緒に日本国内の様々な地方へ流転していた。そうし

た背景で、「庶民性」や「放浪」や「旅」というテーマは彼女の文学の特

色としたものである。1931 年発表された『放浪記』をデビューし、時を移

さずそれをベストセラーになったことから、芙美子は有名な女性作家にな

った。旅に馴染んでいる芙美子は日中戦争から太平洋戦争にかけて、軍政

の命令を応じられ外地の戦場へ派遣された。その中に彼女がもっとも長く

滞在したのはインドネシアの旅であった。1942年末より 1943 年 5月至るま

で林芙美子は戦争視察や文化工作という目的で半年近くインドネシアで過 

ごした。芙美子はインドネシアではジャワ島から初め、バリ島やボルネオ

島やスマトラ島へ旅し、旅の経験を基づき小説や紀行文を執筆した。例え

ば「南の田園」という紀行文はジャワ島の農村に地元住民との共同生活を

語り、「スマトラ―西風の島」にはスマトラ島を横断したことを取り上げ

られ、『ボルネオダイヤ』はダイヤモンド鉱区におけるバンジャルマシン

市が舞台となった。本稿はスマトラ島のパレンバン市で舞台となっている

『荒野の虹』の考察を試みる。 
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 『荒野の虹』は林芙美子が「改造文芸」一九四八年三月号で発表した小

説である。翌年、他の戦後作品と共に、『林芙美子文庫 第六（晩菊）』

に収録されている。林芙美子は戦後一年目より次々と敗戦をテーマとした

作品を執筆し、戦争未亡人、復員兵、戦争不具者、待ちつかれた妻など、

作品の中に戦争被害者を登場させる。『荒野の虹』に登場する人物は戦後

に生き残っている人達であり、ここには戦争の記憶を背負いながら敗戦の

現実を相対しなければならない人たちの奮闘が描かれている。 

作品はボードレールの詩「悪の華」を連想しながら、龍男という主人公

が東京の敗戦風景を歩いている場面から始まる。この日、妻の春江と別れ

る日である。妻は龍男の六年間の出征に待ち疲れて、頼りにできる人もな

く戦争の恐怖の中に日々を過ごしたため、張り詰めた気持ちがピインと切

れてしまった。夫婦愛は既に淡くなり、もはや元どおりの結婚生活は望め

ず、別れるしかない。春江の長い告白の中で、彼女は良人の不在時の、他

の男との不倫関係について語った。これを聴いた龍男は戦地のパレンバン

での「忘れがたない燭火のような思いで」を思い出した。龍男は 

パレンバンの石油会社の修理部隊として働いている時、緋佐子という女性

慰問団と出逢い、短いロマンスを経験した。緋佐子は窮屈な内地から抜き

出すためレビューガールとして南方の日本占領地へ渡って来ていた。戦後、

龍男は緋佐子の友人のセキ子という女から安定した生活を送っているとい

う緋佐子の近況を聞かせる。一方、同じく占領地でレビューガールとして

働いていたセキ子は内地に引き揚げしてきたのち、度重なる空襲によって、

全てのものを失ってしまっていた。龍男はセキ子に同感を持った。二人と

も占領地の甘い生活を味わっていたが、終戦内地に戻って来て、敗戦の悲

惨、残酷な毎日に生き続けている。 

この小説は作家の南方体験に基づき書かれたものである。神谷（1996）1

によると一九四ニ年十月、林芙美子は軍政から命令を受け、報道員として

新らたに獲得した占領地の東南アジアへ派遣された。半年近い南方視察の

間に様々な所へ訪問したり、日本語を教えたり、地元人と共同生活をする

など活発な活動をした。『荒野の虹』の舞台となるパレンバン市を訪れた

のは一九四三年三月三日である。林芙美子の南方従軍手帳によればジャカ

ルタから飛行機に乗って、午後パレンバン市に到着した。パレンバンでは

二日間滞在し、ここで石油会社を訪問したことが龍男の人物の創作の元に

なったと推測される。 

 小説『荒野の虹』においては戦争で人を移動させる。戦中、占領地へ越

境したり、戦後になると国に引き揚げしたりして、作品の中に登場人物は
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内地―外地の間に流転している。この内地―外地の位置は人それぞれの戦

争経験を形成し、戦争の語り方にも影響を与える。この小説は戦争を語っ

ているが、戦争批判を述べられず、ただ庶民の戦争体験や敗戦の悲惨が取

り上げられる。 

 戦時下の文芸世界は政治に厳しく統制されたため、作家達は自由に作品

を執筆することができなかった。戦争批判や、庶民の悲しみや、戦時下の

残酷な生活というテーマを禁止され、その一方で戦意昂揚や国への犠牲な

どのテーマを書くように政治からの指示があった。当時の文学は戦争協力

への媒体となった。その故、敗戦後、政治や社会からの抑圧が緩くなった

と同時に作家達も新しい時代へ迎えた。戦争の苦しみを語る作品が数多く

執筆され、戦争とは記憶として語れられる。特に、広島・長崎の原爆事件

によって戦争はいつもネガティブな記憶として描かれた。 

 しかし、戦時中にも、占領地へ送られた人が支配者の立場にあったため

幸福な生活を送らせていた。林芙美子はその一つの事例であり、南方への

派遣のおかげで、マレーシアのトレンガヌ女王と交流したり、旅中で籠椅

子に運ばれたり、贅沢なホテルで泊まって貰ったり、女中・下男を用意し

てもらったりしたこと上で、楽国のような生活を経験した。そのため、彼

女の戦後文学においては戦争批判を薄く述べ一方、戦争によって利益を与

えられる登場人物を取り上げられ、戦争はある一点でポシティブな側面を

孕んでいる。 

『荒野の虹』の先行研究に於いて, 山下聖美（2013）2 は『荒野の虹』

の舞台の現地調査を行い、川本三郎（2003）3 は今日を懸命に生きる「現在」

の女と「過去」を背負った男、春江と龍男の夫婦関係を注目している。し

かし、いずれも作品 

内に立ち入った分析はしておらず、その意味するところは曖昧である。ほ

かに本作に対する論考は見られず、文章を具体的に考察しなければならな

い。その際、戦時中から敗戦にかけて生き残った人達や、内地と外地での

体験の意味を視野に入れて考察する必要があると考える。 

そこで、本稿ではまず作家の南方体験の資料を使って作品の創作を探り、

人物を中心に内地と外地の戦争を体験がどのように語られているか、彼女

らにとって敗戦はどのような意味をもたらすかを明らかにする。 

  

2. 本論 

2.1.作品の創作 

 『荒野の虹』は戦争から終戦に至るまで作家の体験したものから形成さ
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れた。林芙美子は戦時中、報道部員として外地の東南アジアへ派遣され、

南方から帰国したのち、内地での戦況が悪化になったため、子供と母とつ

れて郊外に疎開した。戦時色が深まるにつれ、文壇統制が厳しくなり、作

家は自由に作品をかくことができなくなった。これは林芙美子の作家生活

に影響を及ぼし、出版した作品が幾つか発売禁止になっている。ほぼ二年

間疎開生活の内に作家としての活動は空白になってしまった。不自由さに

対する作家の不満は作中の台詞「内地は規則ばかりでとてもつまんない」、

「内地もとても窮屈だから」に見てとれる。一九四五年十月末に東京へ引

揚げ、疎開生活を終了した。翌年より次第に作品を執筆し、ついに作家の

活動に戻る。 

 敗戦一年目より林芙美子は次々敗戦をテーマとした作品を執筆した。『吹

雪』（一九四六年一月）からはじまり、同年に執筆したものは『雨』、『牧

歌』、『ボルネオダイヤ』、『あいびき』などである。翌年発行されたものは

『河沙魚』、『指』、『放浪記第三部』『うず朝』などである。次年は『夜の蝙

蝠傘』、『荒野の虹』、『アジサイ』、『退屈な霜』、『晩菊』など発行された。

戦後の作品のテーマは殆ど庶民の視線から戦争と敗戦を語り、戦争未亡人、

復員兵、戦争不具者を登場される傾向がよくある。『荒野の虹』に登場した

復員兵の人物の素材は『林芙美子文庫 第六（晩菊）』のあとがきにおいて

以下のように記述される。 

 
昭和二十年の十月に私は東京へ戻って来た。そして初めて「雨」

を書いて新潮社に発表した。名古屋へ旅をして、雨の降る駅頭に、始め

てむすぼろしい復員兵の姿を見て、私はさうした人々の代弁者となっ

て、何か書かなければと云ふ思ひにかられた。麗しき脊髄、夜の蝙蝠傘

はその一聯の作品である。何のモデルもないものだけれども、私の心の

中には、非常に泥土にまみれて、かつての戦場の露と消えた兵隊に対し

ての思ひが消えることなく明滅しているのだ。戦場の墓表と化した若い

生命に対して、私はその人々の息を私の筆で吐き出してみたい願ひのみ

である。そして、一切、私小説なぞは書くまいと思ひ始めたのも此頃で

あった。（林 1949：316－317） 

 

戦争が始まった頃より、林芙美子は最初の女性戦争ジャナーリストとし

て兵隊と一緒に中国の戦前に行った。林芙美子は戦場でトラックに載せら

れたり、馬に乗ったり、兵隊とともに歩いたりしたことで兵隊の生活を体

験し、戦場で命を失うことの損な気持ちを実感した。敗戦後、栄養不良の

復員兵の姿を見て、これから彼はどのような生活を送るのか、戦場の記憶

と自らの想像力を使って、龍男の人物を活かした。『荒野の虹』は虚無感

に抱き込まれている龍男が東京の廃墟の中を歩いて、「生きも死ぬもどう
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でもいいのだ」と生きる力がなくなる場面から始まる。しかし、戦死者に

比べれば、生き残っている人はまだ良い。結局龍男は現実と向き合い、敗

戦の困難に生き続けていくと決意する。物語はなまぬるい雨風の中に重い

た泥靴を履きながら歩き続けている龍男の姿から終わる。この最後の場面

はまさに名古屋駅で雨の日にみた復員兵の姿から得られたひらめきと考え

られる。 

そして、作品において外地のパレンバンで働いている慰問団女性は作家

の南方体験から具体的な事実であると考えられる。作中に登場する「病院

船にのって南方へ行く慰問団たち」は、作家の南方への渡航時の実体験で

ある。林芙美子は一九四二年十月二八日宇品港から南方へ出港した。林芙

美子と一緒に南方へ行った黒田秀俊（1952）4が彼の南方記録『軍政』に述

べたように、当日の南方へ行く船の便乗者は千人あまりで、新聞社や出版

社や陸軍報道部の女流作家のほかに、民間人も載せられ、中には流行の慰

問団もいた。病院船は兵隊や傷病者や治療関係者以外の便乗することは禁

止されていたため、林芙美子のような乗客は国際法の反であり、病院船に

便乗したことは絶対に口にしてはならなかった。 

 南方に到着すると、林芙美子は様々な地方を訪問した。南方従軍記と手

帳によるとパレンバンに着いたのは一九四三年三月三日のことだった。 

  

二日雨あがり。三日朝八時半飛行場行き九時半離陸 パレンバン十

一時着 暑し 笠井長官に逢い 家政女学校見学 それより将校宿舎に

行く。ムシ河あり 夜長官によばれケハヤマタハリを見る。ムナリピリ

ンと言ふ燈の皿踊り○○し オウと言う十六歳の女優を○○にたづねる

（○○は文字不明） 

 

 以上の引用によりパレンバンの最初の夜にはケハヤマタハリ（Tjahaja 

Matahari）という劇団を見に行き、女優にも会ってきた。これは『荒野の 

虹』に登場する慰問団女性の素材となったと推測される。 Tjahaja 

Matahari は現地の劇団であり、「ムナリピリンという燈の皿踊り」という

のは劇団が上演された地元の伝統舞踊である。しかし「オウさんという十

六歳の女優」という記述によって、当時の「Tjahaja Matahari」劇団には

現地の踊り子だけではなく、日本の女優も存在し、ひょっとするとまさか

Tjahaja Matahari 劇団に日本の慰問団が混じりあい、あるいは協力してい

た可能性もある。 

 戦後作品の執筆時期を注目してみると、気候に関するタイトルは、その

作品の時代背景と繋がりがあると考える。最初に執筆した作品である『吹

雪』では戦争未亡人を登場させるが、まだ敗戦の一年目に発表したもので
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あり、『吹雪』のような戦後の激しさが描写されている。さらに、『吹

雪』は作家の疎開時期に書かれた作品であり、「山の中では、何ものにも

とらはれず、発表できるあてものない」（1949）という山奥の疎開生活

や、政治からの抑制などの窮屈や不自由さが作品に反映され、もっとも苦

しい時期であった。『吹雪』の次には『雨』を発表した。ここでも「復員

兵」と「戦争で家族を亡くした人々」を登場させ、戦争の悲惨さ、可哀想

な庶民の暮らしが描写され、諦念観の溢れた作品である。ここでは『吹

雪』のような敗戦の悲惨さは『雨』という言葉で比喩されている。しか

し、年が経つにつれ、次第に敗戦の暗さや辛さが減少することに従い、絶

望感から抜け出せるような新たな時代を迎える。そして、『吹雪』『雨』

の二年間後には『荒野の虹』が発表される。登場させる人物は変わりな

く、敗戦に生き残っている人が中心となるが、この人々は過去の戦争の記

憶を背負いながらも、未来へ前向きに生き続けようとする。雨後に現れる

「虹」のように辛い時代の終わりに希望が現れると解釈できる。 

 

2.2. 内地にいる女 ― 戦時下のみじめさから自由へ 

内地とは「大日本帝国憲法」下において日本本土とされた地域である。

外地とは内地の反対語として、一般に国外の地を示しだが、第二次世界大

戦後まで日本が領有していた地域を指す。『荒野の虹』は内地の東京と外地 

のパレンバン（インドネシア）と舞台としており、本稿は各地域による登

場人物の戦争の語りを考察したい。 

まず、内地にいる「春江」の人物の考察から始めたい。春江は内地の戦

争を体験した日本の若い女性である。良人の龍男と一年前に結婚したばか

りで、良人は国から命令を受け、外地に出征した。それから六年間が経

ち、余りに長い月日に待っていたため、良人の帰宅を待つことに疲れてし

まった。良人の顔さえもう頭に浮かべることができず、良人への愛情は淡

く溶けてしまった。敗戦二年目にようやく良人が復員してきたが、春江の 

心は既に変わってしまった。待ち続けた六年間の間に積み重ねられた不満

をもう我慢できなかったため、良人と離婚してゆく。ある夜、春江は勇気

を奮って、良人に本音を伝える。 

 

いっぺん、かうした気持ちは何となくお話をしてみたいと思ひますけ

ど、貴方と私との間が、この戦争を境にして、こんなになつてしまつた

なンで、何だかもろい氣がして、私、不思議に思へて仕方がないンで

す。貴方を待ちつかれて、貴方さへ戻つていらつしたら解決のつく事だ

と思つて、とても我慢してゐたンですけれども、あんまり長い月日だつ

たンで、私の張り詰めた氣持ちがぴいんと切れてしまつたンだわ。戦争
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とはどんなものだつたんでせうね？こんなちぐはぐな思ひでさしむかひ

になってゐる夫婦つて随分あると思ひますのよ。（中略）愛情が淡くと

けてしまつて、私は初めて貴方が戻つていらつした日ね、何だか隠れて

しまひたいやうな妙な気持ちでした。肉体も心も駄目になつちゃつたの

よ。その長い年月がぬきさしならないのです。二十四の時に貴方と別れ

て、私は大切な六年間を臺なしにしてしまひました。貴方も復員して来

て、自分の空想して戻った祖国と云ふものはなかつたつておつしゃいま

したけど、復員してきた男も、内地にいた女も、みんな戦争で変わつて

しまつたンですのよ。（林 1977：103） 

 

 以上の引用見て分かったことは、戦争によって被った損害の上に、春江

の身心も変化した。戦争のせいで、愛した良人と離れ、二人とも無力で国

の命令を抗わずに受け入れた。春江は良人が戻って来る確証のない月日に

待つしかない。待ち続ける六年間の内に自分の青春は色褪せて、大切な二

十代を無駄に過ぎ去る。二十四歳の時良人との別離が始まり、六年間後に

は三十歳になり、生涯の満開時期を台無しにしてしまった。 

「台無しにしてしまった」というのは疎開時期における作家の活動に関 

連があると考える。鎌倉文庫から出版された 『現代文学選 （１４）』

（1946：330）のあとがきにおいて林芙美子は「長い戦争の間に青春が褪せ

て、私は年をとったのだろうと思う」と書いている。先に述べた戦時中の

文壇統制が強化に従い、作家の活動は空白となり、南方より帰国したから

敗戦の一年目に至るまでの三年間に林芙美子は自由にものを書くことがで

きなかった。その結果として、作品執筆への熱が冷めてゆき、希望のない

つまらない年月を我慢するしかない。知らない内に、実のない三年間が過

ぎたに伴い、自分の青春も褪せてしまった。これは春江の「台無しにして

しまった二十代」と暗示すると考えられる。 

全国土にわたる大空襲によって、既に内地は前線化した。アメリカ軍に

よる初めての日本本土空襲は 1942年 4月 18日に、ドーリットル空襲が航空

母艦からの B-25 爆撃機で行われ、東京も初の空襲を受けた。戦争の悪化に

従い、次々日本は大空襲に見舞われた。東京の空襲一覧によると 1944 年 11

月以降 106回の空襲を受け、1945年 3月 10 日の大空襲で罹災者は 100 万人

を超えた。 

 或る日、空襲で家が焼かれて、春江は知らない男と一緒に一晩で河つぷ

ちに逃げた。恐ろしい体験をしたため、春江はその人に抱かれたとき「抗

しがたい人間的な力に誘われた」と不思議な感覚を味わった。生死の境に

立ったばかりの春江はそばに人がいる事で、その瞬間、生きる力が湧いて

来る。説明できない不安や恐怖のなかにやっと力があり便りできる人が現

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AB%E7%A9%BA%E8%A5%B2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%88%AA%E7%A9%BA%E6%AF%8D%E8%89%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%88%AA%E7%A9%BA%E6%AF%8D%E8%89%A6
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れる。その人との出逢いは春江にあらたな希望を生み出す。この出逢いの

四日後、彼も戦場へ召集される。これまでに良人の帰省を待ち疲れた春江

は、「貴方を待つ気持ちよりもその男を待つ気持ちの方が強かったと正直に

思います」（林 1977：105）と言った。良人の帰省は不確実な事のゆえに、

待つ力が消えてしまうが、その男の出逢ったことによって生きる力が再生

する。こうしたことは春江にとって不倫だと思わなかった。「どさくさまぎ

れの時は、そばにいる男という男がとても英雄に見える」（林 1977：107）、

空襲のような極端な攻撃を、だれでも独りで体験したくない。だれかがそ

ばにいるならば安心感を共有され、恐怖を追い出すことができる。 

 戦争の悲劇的な記憶は春江の身体に内在化する。良人と交流が春江には

苦痛になってくる。 

 
変な話ですけれど、貴方と寝る事が、私苦痛になって来てゐるんです。

自分でもこの氣持ちは判りません。貴方がゐないと、私はつきり貴方を

頭に浮かべる事ができるンですけれど、それは、まだ若い若い軀のいい

頃の貴方の昔の姿しか浮かんでこないンですのよ。現在の貴方は違ふ。

何だか良人と一緒にいると云う気が少なしもないです。違う人と寝てゐ

るみたいなンです。（林 1977：104） 

 
 「戦争とはどんなものだったんでせうか」、「私たちて、なんだか哀れ

きがしない？」という台詞から、春江にとって戦争とは哀れを齎す記憶で

ある。戦中、不確実な長い日々の待つことは身心を損壊される。戦争のみ

じめさや、恐怖、淋しさ、不自由など実感した不愉快な感覚は身体に内在

化される。そのため、良人と一緒に寝る事が、春江には苦痛となる。みす

ぼろしい良人の姿を見ると、戦争の辛い記憶を呼び起こされ、そうした悲

劇は再び身体に与えたくないため、春江の身体は良人との交接に抵抗す

る。良人との肉体関係も悪化したため、元どおり結婚生活は元に取り戻せ

ず、春江は良人と別れる道を選ぶ。 

川島武宜（2008）5 によれば戦後、日本の離婚率が増加する傾向がある。

一九四三年から一九四八年まで３０，７１９の離婚件が増えて、高率は１．

０２％を上昇している。川島武宜によれば戦後離婚の激増した理由として

は、（一）戦時中における急いだ結婚のうち離婚を来べき不備な結婚が相当

多かったこと、（二）夫の死亡が確認されたために、離婚手続きを取られる

ものが多かったこと、（三）戦時中の夫婦の長い間の別居が、終戦を機械に

して結婚解消にまで進んだものが多かったこと、（四）戦後の経済的困窮に

よって家庭生活の不和が増大したこと、などがあげられる。だが、当時ア

メリカ文化の影響もあって、個人主義的自由の観念のうえに立った近代的
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離婚が増加したことも否定できない。 

 

    
 川島武宜 『離婚 （現代家族講座第５巻）日本図書 2008年 4月 p.21 

 

 

また、一般に戦後とは社会的な圧力の弛緩や緊張感の解放にともなって、ど

この国でも離婚率が増加するのが常であり、日本の場合の特集な条件として、

昭和二十二年の新民法の改正という事実は離婚率の増加の一つ 

の原因とされる。新民法の改正とされた点のうち、離婚原因について夫婦は全

く平等になったこと、財産分与の請求権を新しく妻に与えたこと、親権、子供

の監護権について夫婦は対等に扱われるようになったことなどは、これまで妻

の側からの離婚請求を極めて困難にしていた原因を、少なくともルールの上で

は最高度にとり除くにいたった。 

春江の場合は六年間に頼れる人がいなかったため、自分自身に頼るしかない

ことから自立する形となり、淋しさを感じながら自由を得ることができた。春

江は終戦直後から新宿の食料品店のレジスターに職を得て、ある靴屋の二階へ

引っ越して一 

人で住んでいたのである。スマトラから復員してきた龍男は元の家が焼かれて

しまったため、結局春江の所に泊まった。 

自活できる春江に対して、龍男は自信が消えてしまう。「ここは春江の住家で

あって、自分の求めた住家ではなかった」（林 1977：111）と言った龍男が、

住家が持たないと身分も去ってゆく。龍男は妻と別れたら住家がなくて寂しく

なりたくないため、「何とか二人で協力してゆく道がないか」と春江と言って

みたが、「どうしても分かれて独りになってみたい」と春江が返事をした。職

を得て、住家を持っている春江は経済的や社会的も自活すること上で、精神的

にも自立すること望んでいる。「結婚」という関係から抜き出して、「妻」か

ら「女」に変更していく。また、春江は良人に対して本音を口にする勇気をも

ち、不倫についても良人に正直に告白する。戦争を「過去」にして勇気を奮っ
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て、「現在」を生きていこうとする意欲が春江には見られる。良人は春江のよ

うな正直さ、本音を伝える勇気を持つことはできず、より劣らぬ不倫をした龍

男は卑怯のようにずっと黙っている。 

 戦後で自立できる女性は Beth Sara Katzoff（2000）の指摘によれば

「Pragmatic Feminism」という現象である。戦争によって男は戦場へ送らせ

たり、戦死になったりして、男の不在の空白を埋めるため、女性は男の変わり

となり、また男の不在のおかげで、女性の自立が達成できた。戦時中、内地の

女性が体験したことは、彼女らの実用的なフェミニズムの基礎となった。 

 

2.3. 外地へ渡る女 ― 占領地の「美味しさ」 

緋佐子とセキ子は戦時中、内地の窮屈からぬけだすため、南方の慰問団

に加入して新しく獲得した占領地の南方へ越境した。緋佐子は以前、工場 

で働いたが、深夜労働や苛酷な労働条件により苦しむことに巻き込まれ、

そうした状況から解放を望んでいる。一九四二年四月により旧オランダの

植民地のインドネシアは日本軍政下に統制され、新しく獲得した占領地を

管理するため、大勢の日本人は南方に移動した。その中にはエンターテイ

メントのため軍政に要求された従軍慰問団も含まれていた。 

 徳川夢声の自伝 6によると昭和十七年六月十三日、放送局から電話があり、

南方の皇軍慰問の話であった。すなわち、シンガポールを中心にして、ビ

ルマのラングン、ジャワの首部、タイのバンコック、仏印のサイゴンなど、

いたるところから日本国内地向け現地報告の放送をするよう命じられた。 

 慰問団が最初に南方へ赴いたのは一九四ニ年十月十四日である。馬場ま

こと(2012)によれば大阪港から軍用船楽洋丸に乗り込んで、一万トンと大

きいが、元南米航路の客船だけに老朽船だった。二等室は占領地に向かう

司令官、将校、兵隊、それに商事会社の社員やタイピストなどの女子事務

員でいっぱいだったが総勢三十六人という大所帯の、放送協会南方慰問団

全員が老朽船の特別三等室に押し込まれたと述べている。 

 

私も東京よ。本所なのよ。私、工場へ行つてたンだけど、つまンなく

なつてレビュー団へはいつたの。みんなが、南洋へ行くのはあぶないつ

て云ったけど、何處で死んでだつて同じだと思ったのよ。内地は規則ば

かりでとてもつまンないわ。病院船に乗せられて来たンだけど、殺され

たつて病院船で来たなンて云つちゃアいけないつて云われたの」（林 

1977：108） 

 
以上の引用は緋佐子の言った事であり、内地の不自由さから逃げて危険

な船旅で南方へ渡った。前述のように、この場面は作家の南方体験に基づ
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いた話であり、病院船に便乗させることは国際法を違反するため、絶対に

口にして、口外をするならば、命を保証せずという注意があった。 

緋佐子は「内地は規則ばかり」という理由で外地へ渡って決意した。戦

時中、総動員という国の政策によって、全国民は戦争の協力に参加すべき

という政策である。緋佐子のような若い女性は厳しい労働時間の軍需産業

で働かされ、当時、政府の政策に同意しない人は非国民と呼ばれ、庶民は

無力して仕方がない。さらに、日本の政府は「国体」という基礎的な政治

思想があり、それは「天皇を中心とした政体」という意味である。日本帝

国は「体」として例えたら、天皇は「頭」の位置にされ、国民は「頭」に

従順すべき部位であった。この思想は家父長制と関わっており、「国体の

本義」の中の「家族国家論」は「日本の国家を一大家族に擬制し、皇室を

国民の宗家とし、天皇を家長にたとえる」という要素を挙げられる。戦時

中、緋佐子というような若い女性は国民として政府の命令を避けることが

できず、女性として国家の家長を位置する天皇に対して従順すべき他はな

い。言い換えれば、戦時中、女性は二倍の抑圧を与えられた。その故、彼

女が外地へ渡って、日本帝国の「本体」から離れた。 

ようやく南方で新たな生活を送った。それどころか、内地より外地での

生活は「調子が良すぎる、まるでお金持ちのうちへ留守番にきたような」

占領期の状況が写される。一流のホテルで宿泊、自然の豊かさ、果物やお 

肉など食料不足の恐れがない南方はまるきり戦中の内地のユトピァである。

慰問団の女性達は戦争が濟までずっとここでいたいと作中で語っている。 

 人間はお腹が満たされると生きる力も湧いて、性欲にも関連性があるそ

うである。安田徳太郎（1951） 『食と生の発端』7 には「食糧をたくさん

手にいれることは、自分の食欲だけでなく、自分の性欲をもみたす」と述

べられている。これは南方での食料不足がない緋佐子は事例として挙げら

れる。緋佐子は龍男と接吻したのち、「ああ、美味しかった」という反応

は龍男の胸に深い印象を与えた。体の接触をすることで、美味しいものを

食べた後のような反応を示している。 

緋佐子が龍男と出会ったのは焼き鳥の屋台であり、暫く話しをした後、

性的な関心を持ち二人はやくざのような接吻をした。つまり、「肉」を食

べた後、「肉体」関係がはじまる。物語の流れは、食欲を満たすことが次

第に性欲の充足に引き連れているという順番で描写される。社会学者テッ

リーイーグルトンは「食」と「文学」の関連性に対して「（食）は文学と

同様、無限に解釈できる」と指摘した 8。緋佐子の人物における「食」とは 
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皇軍を慰問するとしてレビューガールの行動を暗示するだけではなく、外

地の占領地における幸福な生活の象徴として解釈できる。 

こうした「食」と「性欲」の関係をより理解するため作品における食の

意図を作成した。 

 

春江が作った料理 緋佐子が食べたもの 

内地 外地 

寿司 サッテ（焼き鳥） 

家内 （食卓） 家外 （屋根がない屋台） 

固くて、味がない 美味しい 

冷たい料理 熱い料理 

「愛情が淡くとけてしまって」 「忘れがたない燭火のような思い

で」 

戦後 戦中 

 

以上の比較表をみると、「食」による春江―龍男―緋佐子の三角恋愛が

分かる。まず、家内（食卓）で春江は龍男の晩御飯のために寿司を作る。

寿司は昔龍男の好きな食べ物だったにもかかわらず、今回食べた寿司は口

に合わず、固くて味がない。冷たくて、味のない寿司はまさに二人の夫婦

愛を連想させる。緋佐子と対比するならば摂取する食べ物によって外地で

収得された幸福を暗示する。緋佐子の精力的な姿は無気力になる龍男に閃

光を放って、「忘れがたない燭火のような思いで」として頭に残る。しか

し、この関係は道徳を超越したもののため、「六年間をかけた兵隊生活の

みじめさは緋佐子との思いでのために償われるような気がした」(林 

1977：121)と龍男の後ろめたさを描出された。 

 先に述べたように、占領地での生活は良すぎて、金持ちの人の家に留守

番に来たような幸福であるとセキ子が外地の生活を語っていた。戦後、セ

キ子は偶然に龍男と逢って、二人は外地の贅沢な生活を郷愁している。其

の時、セキ子はパダン（西スマトラ）での戦況について視察したことを語

っている。 

 

ねえ、あんたさう思はない？何だかあのころつて、あんまり調子がよす

ぎたのよ。まるで お金持ちのうちへ留守番に来てるやうだつて、その

少尉さん云つたけど、日本が占領したつもりでいい氣になつてつ 

たけど、本當は留守番に行つてみたいな戦争ちゃアなかつた？パダンの

大和ホテルの前に教會があつたのよ。そこにオランダの女たちがしうよ

うされてたンだけど、教會の裏口にいつも二三臺の自転車がとまつてい

てね、私、妙だと思つていたの。華僑の商人が、いづれはオランダが再

び戻って来るというので、化粧品だのタバコだの、お菓子だの信用貸し



Jurnal Kajian Jepang 
Vol. 2 No. 1, April 2018 

53 
 

で売りに行つてる自転車なンて聞いたんだけど、いまになつてみれば、

全く華僑のそのみとほしのよさつて、吃驚しちまふわね。根気のいいの

に呆れてしまふわ。大變な犠牲を拂つて留守番に行つてみたいなンです

もの」（林 1977：118） 

 

 日本帝国陸軍は一九四二年三月十七日にパダン（西スマトラ）に侵攻し、

直ぐにパダンを支配した。一九四二年四月七日から一九四三年十月二十日

まで日本軍政はパダンにいる千人のオランダ人の男をバンキナン島の収容

所に移動させ、女たちと子供がパダン市内に残された。パダンに住んでい

たオランダ人が少なかったため、ここでの戦闘は激しいものではなかった。

侵攻から四ヵ月後、第２５日本帝国陸軍の幹部がシンガポールからパダン

のブキティンギに移転することに従い、一九四二年八月より元の富山県の

知事、矢野健三はパダン州長官として任命された。軍政はパダン州からス

マトラ島の占領を管理した。 

 日本軍は大勢の人々の犠牲のもと外地へ戦いに出たものの、実際のとこ

ろは現地で下線部分に述べられたようにただの「留守番に行ってきた」に

過ぎないというセキ子の観察からこの事実を発見した。このパダンという

所に戦争はなかった。日本は「持ち主の不在」パダンに来て自分の占領地

として承認したが、実際パダンに住む人にとって、この地方はまだオラン

ダのものであった。「華僑商人はオランダが再び戻って来る」ということ

からも、パダンにおける日本占領統治は暫定的なものである。日本国民の

犠牲の意義は無駄になってしまった。 

しかし、日本は敗戦国になったことで、セキ子はこの豪華な外地の生活

から遠ざかり、内地に引き揚げてゆく。日本では依然として空襲が続いて

いたため、セキ子は戦争の損害を体験した。平井秀人の「パラレル・ワー

ルドとしての復員小説」9 によれば「戦争からの多くの帰還者がその故郷に

おいて目にするのは、焼け野原、 

まさしく白紙（tabula rasa）化された空虚な土地、空虚なテクストである

と指摘される。セキ子は引揚げて来るなり、彼方此方は大空襲で街々が焼

かれて、裸ん坊と言っていいほど自分に残されたものがないという虚無な

事実に迎えられた。体に付いている服が焼かれた事は内地での自分の身体

を白紙化されたことだと解釈できる。この事件によって、以前外地へ渡っ

た支配者側に立っているセキ子は、内地に戻ったら、大勢の人と共に戦争

被害者として位置づけられる。「裸ん坊」のセキ子はこれまでの自分人生

にある物理的な痕跡が全て消去され、戦後の荒地日本に自分の新たな物語

（記憶）を書き始める。 
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3. 結論 

 なおかつ、内地と外地の間でもっとも前線化したとして描かれているの

は内地のことである。内地に於いて人々はまず総力戦により帝国の強制に

圧迫され、それに加えて敵による爆撃を受けたことで被害者の位置に位置

づけられる。兵隊として占領地へ行った人物も登場するが、転々とした占

領地に行かれるにもかかわらず、戦闘の風景が濃く描写されていない。そ

して、復員してきた兵隊はもっとも被害を与えた人物であると作品に描か

れている。川村湊の指摘通り、空襲の体験記録、沖縄戦の証言など、「私」

の体験に基づく語りによって「される側」からの戦争像がつくりだされた

のである。つまり、空襲によって悲惨や恐怖や虚無感を体験した春江とセ

キ子は「される側」に位置され、加害者よりも被害者として描出されてい

る。 

 外地は極楽として描かれ、終戦日本に戻って来た人は外地での良すぎる

生活への郷愁にかられている。『荒野の虹』のセキ子や『浮雲』の由紀子

と富岡の登場人物にこうしたパターンは林芙美子の他の戦後作品に見られ、

やはり作家の南方体験は作品に色深く反映されている。外地は自由な生活、

幸福が溢れ、人生の欲望を満たせる場所という描写で、まさしく窮屈な内

地のユートピアとされている。 

女性は一般的に戦争のもっとも苦情を実感した被害者として描かれ、レ

イプや戦争暴力、戦争未亡人、空襲や爆弾の被害者という観点から戦争に

ついて語られている。しかし『荒野の虹』における女性登場人物は被害者

という側面があるだが、支配者の立場にあったパレンバンへ行った女性や

戦後の暗い時代の中で自立できる女の描写から、被害者というよりも戦争

の利益者とも言える。こういうような不可欠はまさしく作家自身と関わっ

ており、占領地へ派遣された作家林芙美子は侵略者の立場にいることの利 

点を得て、その故彼女の戦後の作品には反戦の色が薄く見えることの理由

であろう。 
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Menelusuri Semangat Budaya Populer Jepang 
Berporos pada Budaya Genroku 

 
 

Ilma Sawindra Janti 
 
 

Abstract 
     The content of this paper is to find the roots of the Japanese Pop Culture nowadays, 
which go global to other countries including Indonesia. Many comics and animations as a 
Japanese Pop Culture came to Indonesia and accepted immediately by young people in 
Indonesia. The various stories that was written in comics and animations are not shaped in 
a short times, there must be a deep roots of culture which was reflected in the Japanese Pop 
Culture nowadays. How prosperous Japanese Culture in the old time. Some questions appear 
then, what kind of culture that has been cultivated in the old time? How they have been 
nourished in the old Japan? This paper will explain the Genroku culture in Edo period which 
can be seen as the beginning of Japanese pop culture. Ukiyozoushi, haikai and ukiyo-e can 
be called as a popular culture in Genroku era.  
 

Keywords : pop culture, genroku, ukiyo-e   
 
1. Pendahuluan  

  Budaya populer Jepang dengan cepatnya menyebar ke seluruh dunia 
termasuk Indonesia. Mulai dari animasi Doraemon sampai pada Naruto yang 
populer dewasa ini. Animasi dan komik Jepang seperti Doraemon dapat 
dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia dan terus berlanjut 
hingga sekarang. Keberlanjutan ini menunjukkan bahwa animasi Doraemon 
cukup memiliki tempat bagi pemirsa televisi di Indonesia. Alur cerita yang 
menarik dan mewakili kehidupan anak-anak di Jepang dengan mudah 
diterima dan diserap oleh masyarakat Indonesia. Isi cerita Doraemon yang 
penuh dengan refleksi kehidupan sosial budaya Jepang itu menunjukkan latar 
belakang budaya Jepang yang kaya akan tradisi dan tata krama.  

Di lain pihak, Jepang dewasa ini merupakan negara dengan ilmu 
pengetahuan teknologi mutakhir, yang dapat menjadi panutan bagi negara-
negara Asia lainnya. Oleh sebab itu, banyak  mahasiswa asing dari 
kebanyakan negara Asia datang ke Jepang, terutama untuk mempelajari ilmu 
pengetahuan teknologi mutakhir. Kebanyakan mahasiswa asing dari 
Indonesia yang datang ke Jepang sampai sekarangpun terutama 
mempelajari  bidang teknik. Hal ini berkaitan dengan visi pemerintah 
Indonesia yang menganggap pentingnya orientasi untuk menguasai ilmu 
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pengetahuan teknologi mutakhir, demi menunjang pertumbuhan ekonomi 
negara sendiri untuk memajukan industri dalam negeri.  
  Akhir-akhir ini, bukan hanya mahasiswa yang mempelajari bidang 
teknik saja yang datang ke Jepang, melainkan juga yang mempelajari 
kebudayaan Jepang. Dan bukan hanya kebudayaan tradisional Jepang saja, 
tapi juga kebudayaan modern yang sedang populer seperti budaya populer 
komik dan animasi yang membanjiri Indonesia pun menarik minat mahasiswa. 
Sehingga bukan hanya mahasiswa yang memiliki spesialisasi pada 
kebudayaan dan bahasa Jepang saja, tetapi generasi muda secara umum 
mempunyai minat terhadap komik dan animasi Jepang. Terutama setelah 
informasi semakin maju, batas antara negara tidak lagi begitu terasa, orang 
dapat dengan mudah melihat dan mempelajari apa yang ada di negara lain 
melalui media sosial, maka minat generasi muda terhadap budaya populer 
pun semakin meningkat. 

Melihat kecenderungan ini untuk mendapatkan kepercayaan dan 
agar lebih mudah memahami Jepang, Departemen Luar Negeri Jepang pun 
menerapkan diplomasi budaya sebagai jalur utamanya melalui budaya 
populer seperti komik dan animasi yang populer di antara anak-anak muda 
di seluruh dunia akhir-akhir ini, di samping budaya tradisional dan seni yang 
sudah diperkenalkan sebelumnya. 

 
外務省では，我が国に対するより一層の理解や信頼を図るため，従来か

ら取り上げてい る伝統文化・芸術に加え，近年世界的に若者の間で人

気の高いアニメ・マンガ等のいわゆるポップカルチャーも文化外交の主

要なツールとして活用していますi。 

 

Maka tidak mengherankan bila komik dan animasi asal Jepang, 
mendapat perhatian dari anak-anak muda bukan hanya di Asia, tapi juga di 
seluruh dunia. Kementrian Luar Negeri Jepang seolah-olah sudah dapat 
memegang kunci untuk mendapat perhatian dari generasi muda yang 
merupakan cikal bakal penerus generasi sebelumnya di seluruh dunia untuk 
mengalihkan perhatiannya kepada Jepang. Hal ini merupakan salah satu 
unsur penting bagi Jepang untuk dapat melaksanakan diplomasi luar 
negerinya dengan lancar di masa mendatang nantinya.  

Ada beberapa usaha yang dilakukan Kementrian Luar Negeri Jepang 
antara lain menetapkan Doraemon sebagai Duta Budaya Animasi pada tahun 
2008. 

 
2008 年に日本の外務省は、ドラえもんを文化大使として就任させた。

高村正彦外務大臣は、ドラえもんにアニメ文化大使の就任要請書を手渡
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した。高村大臣は、「ドラえもんは、世界各地を飛び回り、日本がどん

なところなのかを紹介」している、「これからもドラえもんはのび太く

んと一緒に力を合わせて、世界中のみんなと仲良くなるために頑張って

ほしい」と述べた。 これに対し、ドラえもんは、「ボクの作品を通し

て、普通の日本人がどんなこと考え、どんな暮らしをして、そしてどん

な未来を創っていこうと考えているかを、海外の皆さんに伝えていけた

らいいと思います」と返答したのであるii。  

 

Pada saat Mentri Luar Negeri Takamura Masahiko menyerahkan surat 
tugas kepada Doraemon, beliau mengatakan: agar Doraemon dapat 
mengunjungi negara-negara di seluruh dunia dan memperkenalkan tempat 
seperti apakah Jepang itu. Dan juga mengharapkan agar Doraemon bersama 
Nobita-kun berusaha berteman dengan orang-orang di seluruh dunia. 
Sementara itu Doraemon menjawab bahwa melalui karyanya ini, ia ingin 
menyampaikan kepada semua orang di luar negeri Jepang bagaimana 
pemikiran orang Jepang, bagaimana pula kehidupannya dan menginginkan 
masa depan yang seperti apakah mereka itu. Pernyataan ini adalah 
pernyataan yang sederhana dan mudah dicerna oleh semua orang terutama 
generasi muda, karena diungkapkan oleh karakter komik Doraemon. 

Penetapan Doraemon sebagai Duta Budaya Animasi atau Duta 
Animasi ini dilakukan oleh panitia yang berkompeten dalam bidang budaya 
populer, terdiri dari para professor dari universitas Tokyo dan juga praktisi di 
dunia komik dan animasiiii. Dapat dilihat keseriusan pemerintah Jepang untuk 
menyebarkan budaya populer yang mudah dicerna, luwes dan dapat 
diterima oleh siapa saja sebagai budaya diplomasi luar negeri Jepang. 

Namun tulisan kali ini tidak bermaksud untuk membahas budaya 
diplomasi Jepang yang menekankan pada budaya populer Jepang ini, 
melainkan untuk menggali mengapa budaya populer Jepang akhir-akhir ini 
begitu mendunia atau dapat diterima secara global? Melalui tulisan ini 
diharapkan dapat mengetahui asal usul semangat budaya populer Jepang 
seperti komik dan animasi ini yang tersebar ke seluruh dunia. Meskipun 
dalam budaya populer Jepang terdapat juga musik, game, cost play dan lain 
lain, namun penulis membatasi hanya pada komik dan animasi saja untuk 
lebih memfokuskan pada kedua hal ini. Dimana dalam komik dan animasi, 
alur cerita serta gambar menjadi penting dan inilah yang akan difokuskan 
pada tulisan ini. Yaitu alur cerita dan gambar. 

Bagi penulis yang mempelajari kebudayaan Jepang terutama Jepang 
klasik, timbul rasa ingin tahu, berasal dari manakah asal usul semangat 
budaya populer Jepang zaman sekarang seperti komik dan animasi ini ? 
Karena bila melihat semangat dan gelombangnya pun, bukan berasal dari 
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akar yang dangkal. Mengapa berkembang di Jepang dewasa ini budaya 
populer yang juga dapat diterima secara global? Apakah hal ini merupakan 
pengulangan dari Japonisme yang dulu pernah berkembang di Eropa pada 
akhir abad 19? Yang menjadi pertanyaan adalah apakah yang menjadi dasar 
semangat budaya ini? Dengan menelusuri kebudayaan zaman Genroku, 
penulis akan mencoba menguraikannya dalam tulisan ini. 
 
2. Penelitian Terdahulu  

Budaya populer atau pop culture adalah budaya yang dinikmati oleh 
rakyat kelas bawah. Menurut Herbert J. Gans “Kultur and Massenkultur, 
which are usually translated as “culture” and “mass culture”. Masse, or “mass” 
is an old European sociological and political term to describe the poor and 
uneducated classes, and since the term is often used pejoratively, I prefer to 
use the more neutral “popular culture”iv. (J. Gans, 1999:5)  Gans berpendapat 
bahwa budaya populer atau popular culture adalah budaya kelas rakyat 
bawah yang tidak perlu berpikir terlalu berat dalam menikmati suatu 
kebudayaan, rakyat kelas bawah menerima apa adanya kebudayaan itu. Jadi 
Gans lebih menitik beratkan pada orang-orang yang berada di kelas bawah 
yang menikmati budaya populer ini. 

Sementara Raymond Williams mengungkapkan bahwa kata populer 
dari budaya populer adalah, disukai oleh banyak orang, hasil karya yang 
inferior, karya yang sedemikian rupa untuk dapat disukai oleh banyak orang, 
dan budaya yang dibuat dari rakyat untuk mereka sendiri v . Jadi populer 
dalam hal ini adalah disukai oleh banyak orang sehingga terkenal. Williams 
tidak terlalu menitik beratkan pada kelompok yang menikmati budaya 
populer ini selama hal itu disukai oleh banyak orang, maka bisa disebut 
populer. 

Selain itu, Fujitake Akira berpendapat bahwa kata populer dalam 
budaya populer secara umum memiliki 2 arti. Yang pertama adalah budaya 
masyarakat, yang isinya dapat dikonsumsi dan dinikmati oleh masyarakat 
dalam jumlah banyak yang tidak tertentu pada satu kalangan saja. Kemudian 
latar belakang budaya populer, dalam skala tertentu merupakan produk 
ekonomi yang sedang berkembang, produk itu diproduksi dalam jumlah 
banyak, dan dikonsumsi dalam jumlah banyak. Isi dari budaya populer 
kadang-kadang dikonsumsi dan didistribusikan sebagai komoditas. 

Yang kedua secara bersamaan, budaya populer adalah hal-hal yang 
sedang populer atau “menjadi trend”. Hal mutakhir yang menarik perhatian 
orang-orang, merupakan hal yang “menjadi trend”. Berbeda dengan 
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kebudayaan tradisional atau high culture (budaya kelas tinggi/atas), 
menikmati budaya populer tidak memerlukan latihan khususvi.  

Dengan demikian daya tarik budaya populer dapat dinikmati secara 
langsung dan cepat, dengan menggunakan perasaan tanpa harus berpikir 
berat. Budaya populer tersebut biasanya merupakan hal yang selalu baru dan 
segar dan ini yang menjadi ciri khas budaya populer. Namun, seberapa 
barunya pun hal tersebut, karena merupakan budaya populer dan tidak lebih 
dari hal yang dipengaruhi perasaan, maka isi budaya populer tersebut sedikit 
demi sedikit menjadi biasa dan dengan mudah ditinggalkan dengan 
berjalannya waktu, atau berbalik arah diperkuat dengan diubah menjadi high 
culture atau budaya kelas atas.  

Chida Hiroyuki dalam Pop Culture no Shisoukan – Bungaku tono 
Setsuzoku Kanousei aruiwa Fukanosei berpendapat bahwa secara bentuk dan 
isi, novel bersinkronisasi dengan manga atau komikvii. 

Dengan demikian menurut Herbert J. Gans budaya populer adalah 
budaya yang dikonsumsi oleh masyarakat kelas bawah, kemudian menjadi 
trend pada masa itu menurut Raymond Wiliams. Penulis melihat kedua hal 
ini pada budaya Genroku di zaman Edo yang menikmati ukiyozoushi dan 
ukiyo-e. Selain itu Fujitake Akira yang menekankan budaya populer pada 2 
hal yaitu adanya produk yang diminati oleh masyarakat dalam jumlah banyak 
sehingga dapat diproduksi secara masal. Kemudian produk tersebut menjadi 
populer atau menjadi trend. Ini pun dapat dilihat pada minat masyarakat 
terhadap ukiyozoushi dan ukiyo-e sebagai produk masal di masa Genroku. 
 
3. Metode Penulisan  

Tulisan ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pendahuluan yang menguraikan 
keadaan budaya populer Jepang akhir-akhir ini. Diwakili dengan komik dan 
animasi. Bagian kedua menguraikan mengenai kebudayaan Genroku yang 
merupakan budaya populer pada zaman Edo. Ukiyo-e yang muncul pada 
masa Genroku menunjukkannya sebagai ciri khas Jepang hingga saat ini. Dan 
bagian ke tiga merupakan penutup. Tulisan ini menggunakan metode 
kepustakaan.  

Berikut ini akan diuraikan mengenai budaya populer Jepang pada 
zaman Genroku di awal zaman Edo.  
 

4. Kebudayaan Genroku (元禄文化): budaya populer pada zaman Edo 
4.1 Kondisi pada masa Genroku 

Pada tahun 1603 Tokugawa Ieyasu memenangkan peperangan di 
Sekigahara dan diangkat sebagai Sei-I Taishogun, atau Jenderal yang 
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berkuasa penuh atas seluruh negeri Jepang. Sejak saat itu Ieyasu menetapkan 
Edo (Tokyo sekarang) sebagai pusat pemerintahan.  Sejak tahun 1603 sampai 
1868 selama kurang lebih 265 tahun klan  Tokugawa dapat memegang 
pemerintahan dan dapat bertahan selama 15 generasi Tokugawa. Pada masa 
itu Jepang menutup negaranya dari pengaruh asing, hanya negara yang 
mendapat ijin saja yang bisa masuk ke Edo, seperti Belanda. Dengan 

penutupan negeri atau disebut dengan sakoku（鎖国）inilah budaya Jepang 

dapat dengan kuat terpupuk dan terbentuk. 
Selama 265 tahun itu ada suatu masa yaitu masa Genroku (1688-1707). 

Pada masa ini yang berkuasa adalah Shogun ke 5 yaitu Tokugawa Tsunayoshi 

(徳川綱吉)(1680-1709). Ketika Tokugawa Tsunayoshi memegang kekuasaan, 

kondisi Edo Bakufu sudah mulai stabil, karena sudah melalui pemerintahan 4 
Tokugawa sebelumnya. Dengan keadaan pemerintahan yang stabil ini 
mempengaruhi kondisi yang stabil pula dalam kehidupan masyarakat sehari-
hari. Masa Genroku yang berlangsung selama kurang dari 20 tahun ini 
menjadi terkenal karena menjadi masa kebangkitan karya seni khas Jepang, 
bahkan ada yang mengatakan dapat disamakan dengan masa renaissance di 
Eropaviii.     

Kebudayaan Genroku berkembang dan berpusat di daerah Osaka dan 

Kyoto dan disebut pula budaya Kamigata (上方文化ix). Kyoto merupakan 

tempat Kaisar Jepang bermukim, sehingga Kyoto dianggap sebagai kota yang 
berbudaya tinggi. Bila dilihat dari kota tempat asalnya budaya Genroku 
disebut juga budaya Kamigata. Selain itu budaya Genroku adalah 

kebudayaan yang berpusat pada orang-orang yang tinggal di kota (chounin＝

町人), jadi peminat atau orang-orang yang mengkonsumsi budaya ini adalah 

mereka yang tinggal di kota atau chounin. Sehingga budaya Genroku dapat 
juga disebut budaya Chounin. Para chounin atau orang-orang kota ini 
memiliki latar belakang persentasi melek huruf cukup tinggi yang 
mengejutkan dari kelas rakyat biasa, kemajuan ekonomi dalam masyarakat 
yang stabil. Persentasi melek huruf yang tinggi ini disebabkan karena 
pemerintah bakufu memperhatikan pendidikan bagi rakyatnya dengan 
mendirikan terakoya atau tempat pendidikan bagi anak-anak untuk 
mempelajari baca, tulis dan hitung. Pendidikan dasar inilah yang 
menyebabkan rakyat tidak buta huruf untuk membaca aksara Jepang.  
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4.2. Karya seni dan sastra 
Ukiyo-e 
Sebelum zaman Edo, Jepang mengalami masa peperangan yang lama, 

sehingga keadaan tidak tenang, tidak aman, rakyat selalu gelisah dengan 

keadaan pada masa perang itu dan masa itu disebut masa ukiyou 「憂世」 

(susah, sedih, berat). Dalam budha aliran Jodo （浄土宗）, lawan dari dunia 

sana (surga) atau 「あの世」 adalah 「この世」 atau 「憂世」 (dunia 

fana) dimana dalam hidup ini akan datang masa-masa berat dan susah silih 
berganti.  

Namun, keadaan ini berubah ketika Shogun Tokugawa Ieyasu 
mendirikan pemerintahan Bakufu yang berpusat di Edo (Tokyo sekarang) dan 
kota lambat laun mulai berkembang menjadi lebih tenang. Ketika itu, chounin 
atau orang kota yang terdiri dari pedagang dapat hidup dengan lebih santai, 
mulai menjadi lebih ceria setiap harinya dan merasa senang. Setelah 
sebelumnya melalui masa-masa peperangan sebelum zaman Edo. Ukiyo yang 

sebelumnya ditulis dengan kanji 「憂世」yang artinya dunia yang suram 

berubah menjadi kanji「浮世」dengan cara baca yang sama namun artinya 

berbeda, yaitu dunia yang mengambang atau floating world, sehingga masa 
ini dapat dikatakan juga sebagai masa hedonistik di Jepang. 

Pada masa Manji (1658-1660) dan Kanbun (1661-1672), ada seorang 
pelukis yaitu Hishikawa Moronobu yang lahir di Hota daerah Boshu (sekarang 
Propinsi Chiba) datang ke Edo (sekarang Tokyo). Semula ia adalah pelukis 
bebas yang karyanya terutama menggambar ilustrasi untuk buku-buku cetak 
menggunakan cetak woodblock hitam putih saja. Lama kelamaan Moronobu 
mulai terkenal dan hanya melukis dengan menggunakan tangan saja, bukan 
dengan cetak lagi. Karyanya banyak diminati kalangan atas, karena hanya 
bisa didapat dengan harga yang terjangkau oleh kelas atas saja. Karya 
Moronobu yang hitam putih pun mendapat permintaan untuk diberi warna 
agar lebih menarik. Selain itu ia juga mulai melukis keadaan dunia hiburan di 
wilayah Yoshiwara di Edo. Yoshiwara adalah tempat yang terkenal pada saat 
itu, karena merupakan daerah hiburan sehingga merupakan tempat yang 
menarik bagi pria yang memiliki uang dan kekuasaan. Keadaan di dunia 
hiburan itu dibuat buku bergambar dan dijualx. 



Jurnal Kajian Jepang 
Vol. 2 No. 1, April 2018 

64 
 

Pada awalnya gambar itu dilukis dengan tangan, karena barang yang 
sama hanya ada 1 lembar saja maka merupakan barang yang mahal, dan 

bukan barang yang terjangkau oleh rakyat. Dan 
pada masa ini mulai muncul tehnik mokuhangaxi, 
pada awalnya hanya ada 1 lembar saja, dan 
dijadikan buku bergambar (e-hon). Moronobu dari 
tahun Manji 3 (1660) sampai wafatnya tahun 
Genroku 7 (1694) membuat 104 lukisan dalam 50 
jenis e-hon, dan sebagian besar adalah gambar 
dunia hiburan di Yoshiwara. Dan inilah yang 
disebut ukiyo-e. Ini adalah benar-benar lukisan 
ukiyo, yaitu lukisan dari tangan orang yang ukiyo. 
Pada awalnya ada batasan untuk pembuatan 
hanga, tapi setelah itu mulai ada kebijakan dengan 
diperbolehkannya memproduksi dalam jumlah 
banyak, maka kesempatan untuk memiliki lukisan 
mulai terbuka untuk rakyat. Lukisan Moronobu 
yang dilukis langsung dengan tangan pun hanya 
tersisa beberapa, yang kebanyakan bertemakan 
daerah Yoshiwaraxii.  

 
 
 
 

Gambar 1 : Mikaeri Bijinxiii 
 
Hishikawa Moronobu adalah pelukis ukiyou-e pertama, dengan 

karyanya ‘Mikaeri Bijin’ atau wanita cantik yang sedang menoleh (「見返り

美人」). 

    
Daerah hiburan untuk bersenang-senang yang lain adalah kabuki, 

dimana terdapat hiburan bagi orang-orang yang memiliki uang. Maka mulai 
dijual mokuhanga dengan sosok artis panggung kabuki. Selain Moronobu ada 
ayah dan anak Torii Kiyonobu dan Kiyomasu, yang membuat aliran Torii. 
Dengan lukisan arang 1 warna yang sederhana, dan rakyat dapat memiliki 
dengan harga murah sosok pemain kabuki yang terkenal. 

Pada masa yang sama, Kaigetsudo Ando pun melukiskan sosok wanita 
cantik yang khas. Dengan lukisan dimana wanita cantik itu berdiri sendiri dan 
mengenakan pakaian mewah, bentuk dan wajahnyapun memiliki tipe yang 
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khas. Banyak murid-muridnya, melukiskannya dengan menggunakan tangan 
untuk dijual dengan harga yang murah memakai nama Ando. Mokuhanga 
menjadi bermacam-macam warna dan mulai dikeluarkan dengan warna 
warni yang khas, mulai akhir zaman Edo. 

Seni mulai menjadi obyek favorit rakyat pada masa Genroku dan pada 
masa Genroku inilah di antara masyarakat dihasilkan pelukis dan pengrajin 
kelas atas. Hal ini di dunia seni menandakan datangnya masa baru di dunia 
seni. Ada juga orang yang membandingkan masa Genroku dengan 
kebangkitan kembali seni di Eropa atau renaissance. 

Wanita-wanita penghibur dan pemain kabuki pada zaman ini, menjadi 
idola atau kesayangan untuk seni keindahannya. Para seniman yang tidak 
dapat hidup bila tidak mendapat perlindungan dan bantuan dari para 
penguasa pun, mulai dapat hidup mandiri melalui cara menjual hasil karya 
mereka. Karya seni menjadi murah sebagai sebuah produk, karena dapat 
diproduksi masal. Melalui hiburan dalam kehidupan manusia ini, mulai 
terlihat terciptanya nafas baruxiv.  

Di sini dapat dilihat seperti pendapat Fujitake Akira, bahwa budaya 
populer memiliki dua ciri. Yang pertama adalah budaya masyarakat, yang 
isinya dapat dikonsumsi dan dinikmati oleh masyarakat dalam jumlah banyak 
yang tidak tertentu. Kemudian latar belakang budaya populer, dalam skala 
tertentu merupakan produk ekonomi yang sedang berkembang, produk itu 
diproduksi dalam jumlah banyak, dan dikonsumsi dalam jumlah banyak. Isi 
dari budaya populer kadang-kadang dikonsumsi dan didistribusikan sebagai 
komoditas xv . Ukiyo-e sebagai karya lukis cetak sangat diminati oleh 
masyarakat dan diproduksi dalam jumlah yang banyak. 

Yang kedua secara bersamaan, budaya populer adalah hal-hal yang 
sedang populer atau “menjadi trend”. Hal mutakhir yang menarik perhatian 
orang-orang sehingga merupakan hal yang “menjadi trend”. Berbeda dengan 
kebudayaan tradisional atau high culture (budaya kelas tinggi/atas), 
menikmati budaya populer tidak memerlukan latihan khususxvi. Meskipun 
ukiyo-e pada awalnya hanya dapat dikonsumsi oleh orang kaya saja karena 
harganya yang mahal, namun dengan berjalannya waktu, ukiyo-e mulai 
diproduksi secara masal dengan menggunakan teknik mokuhanga, sehingga 
biayanya dapat terjangkau oleh masyarakat. 

Yang cukup terkenal adalah Kitagawa Utamaro（北川歌麿）dengan 

karya-karya ukiyo-e bertema wanita Jepang. Bila kita melihat karyanya saat 
ini dapat dikatakan bahwa karya-karya tersebut memiliki ciri khas Jepang. 
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Gambar 2: karya Kitagawa Utamaro : Kansei San Bijin 

(喜多川歌麿の「寛政三美人」)xvii 
 

Teknik cetak kayu (woodprinting/block) yang dimonopoli kaum buke 

(武家=militer) dan kaum jisha (寺社=kuil), mulai dapat digunakan oleh 

swasta, dan hal inilah yang memungkinkan ukiyozoushi dapat menjadi best 

seller. Kemudian, Ukiyo-e (浮世絵) yang umumnya dilukis dengan tangan, 

diperkenalkan juga dengan teknik cetak kayu, sehingga menjadi produk 
masal murah yang dapat dimiliki rakyat. Kata “ukiyo” dari ukiyozoushi dan 
ukiyo-e, berarti mengambang.  

Seperti yang sudah banyak diketahui, ukiyo-e diminati karena gradasi 
warna dan komposisi gambar yang khas, pada akhir abad 19 menimbulkan 
gerakan yang disebut Japonisme di Eropa yang berpusat di Perancis, dimana 
daya kekuatannya yang menyebar seperti ini pun, dapat dilihat melalui 
budaya populer Jepang masa kini.  
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Di Belanda, pada zaman dulu hidup 

seorang pelukis beraliran post-impresionis 
yang mendapat pengaruh kebudayaan 
Jepang, yaitu Van Gogh. Van Gogh 
mendapat pengaruh Japonisme yang 
mempengaruhi Eropa dan berpusat di 
Perancis pada pertengahan akhir abad ke 19. 
Salah satunya pun ada yang mendapat 
pengaruh besar dari ukiyo-e. Pada latar 
belakang karya Van Gogh yang berjudul 
“Portrait of Père Tanguy”(1887) terlukis 
ukiyo-e yang berasal dari Jepang. (gambar 3). 
 
 

Gambar 3 : “Portrait of Père Tanguy”xviii 
 

Selain itu, Utagawa Hiroshigexix juga membuat ukiyo-e terkenal melalui 
karyanya yang berjudul Meisho Edo Hyakkeidai Hashi Atake no Yuudachi 
(gambar 4). Ukiyo-e Jepang mendapat pengaruh yang besar dari para pelukis 
aliran impressionis dan post-impressionis. Ukiyo-e seperti ini dinikmati rakyat 
dalam bentuk yang disebut hangga dan diproduksi secara masal.  

 

 
Gambar 4 : Meisho Edo Hyakkeidai Hashi Atake no Yuudachixx 
 
Sementara byobu-e (lukisan pada penyekat ruang) di kediaman para 

Daimyo merupakan karya seni pelukis-pelukis kelas atas seperti aliran Kanno 
dan Ogata Korin.            
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Sementara itu di bidang seni lukis yang terkenal adalah aliran Rin yang 
merupakan nenek moyang Ogata Kourin dan Tawara Yasotatsu. 

 

Gambar 5 : Kakitsubata karya Ogata Korinxxi 
 
Ukiyo-e sebagai karya lukis dapat disejajarkan dengan ukiyozoushi 

sebagai karya sastra. Antara lain ukiyozoushi karya Ihara Saikaku dan 
Chikamatsu Monzaemon, yang dapat dikatakan mewakili budaya populer 
pada zaman Edo.  
 
4.3. Karya sastra dan drama  

Pada saat ini sebagai genre sastra yang utama adalah ukiyouzoushixxii

（浮世草子）sejenis novel yang menceritakan kehidupan masyarakat pada 

masa genroku dan yang terkenal berjudul Koushoku Ichidai Otoko karangan 
Ihara Saikaku.  

Selain itu ada kabuki (歌舞伎) dan bunraku（文楽） “Sonezaki Shinju” 

dari Chikamatsu Monzaemon, haikaixxiii (俳諧) diwakili oleh Matsuo Basho 

(松尾芭蕉）. Matsuo Basho terkenal dengan karyanya Okuno Hoso Michi 

(『奥の細道』、menceritakan perjalanannya ke daerah Utara Jepang. 

Kabuki (歌舞伎）di wilayah Kamigata (Kyoto, Osaka dan sekitarnya) 

dengan tokoh utamanya Sakata Toujuurou dan di wilayah Edo tokoh 
utamanya Ichikawa Danjuurou 
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Kebudayaan Genroku, adalah kebudayaan yang digerakkan melalui 
tingginya daya beli dan melahirkan keluangan secara ekonomis bagi bukan 

hanya kelas militer (bushi=武士) yang merupakan kelas penguasa, tapi juga 

kelas pedagang (shounin=商人 ) dan tukang (kousakunin=工作人 ) yang 

merupakan kelas orang yang dikuasai atau rakyat biasa. 
 Bila jumlah dari orang-orang yang sehari-hari pergi ke kelas drama, 

membeli ukiyozoushi, atau menikmati daya tarik tempat peminjaman buku 
dan haikai tidak mencapai jumlah tertentu, maka kebudayaan masa Genroku 
ini tidak mungkin akan matang untuk disebut sebagai sebuah kebudayaan. 
Hasil karya sastra tertulis tidak akan dapat populer bila tidak ada konsumen 
yang menikmati karya tersebut. Maka pada masa ini penulis ukiyozoushi 
seperti Ihara Saikaku dan penulis haikai seperti Matsuo Basho dapat menjadi 
populer karena ada konsumen yang menikmati karya-karya tersebut. Dan 
penulis di sini sebagai penghasil budaya tumbuh bersamaan dengan 
penikmat karya-karya sastranya, sehingga muncul sebagai sebuah budaya 
yang disebut budaya Genroku.  

Pada zaman Edo, Jepang dalam keadaan aman, tidak seperti pada 
zaman sebelumnya dimana banyak terjadi peperangan. Dalam keadaan 
aman dan damai inilah rakyat memiliki waktu untuk berkreasi di bidang 
kebudayaan sehingga dapat berkembang, dan juga dinikmati oleh 
masyarakat terutama di kalangan rakyat biasa. 

 
5. Penutup 

Tulisan ini pada bagian awal menguraikan mengenai budaya populer 
Jepang yang sangat diminati oleh generasi muda di seluruh dunia dengan 
mengambil contoh karakter Doraemon. Kesederhanaan dan keluguan 
Doraemon namun memiliki pengetahuan yang luas membuat karakter 
Doraemon menjadi dekat dengan siapa saja terutama generasi muda. Tidak 
mengherankan bila Doraemon diangkat sebagai Duta Animasi Jepang pada 
tahun 2008. 

Budaya populer seperti ini dapat dilihat pula pada masa Genroku di 
zaman Edo, namun dalam bentuk yang sedikit berbeda. Yaitu berupa cerita-
cerita yang sekarang menjadi karya sastra klasik, namun pada masa Genroku 
merupakan karya populer yang dapat dinikmati oleh rakyat biasa. Selain itu 
juga ada karya seni gambar ukiyo-e yang melukiskan kehidupan sehari-hari 
rakyat pada masa Genroku. Keunikan ukiyo-e yang melukiskan masyarakat 
pada masa Genroku dengan fashion yang berbeda yaitu mengenakan kimono 
dengan model rambut khas masa Genroku, menimbulkan daya tarik 
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tersendiri. Dapat dilihat kekhasan masyarakat Jepang masa itu dalam ukiyo-
e. 
     Seperti yang diungkapkan oleh Herbert J. Gans bahwa budaya populer 
seperti budaya Genroku ini banyak dinikmati oleh masyarakat kelas bawah 
atau chounin. Dalam bentuk karya sastra berupa cerita dalam ukiyozoushi 
dan dalam bentuk gambar seperti ukiyo-e.  

Demikian pula Raymond Williams yang mengungkapkan bahwa 
populer dalam hal ini adalah disukai oleh banyak orang sehingga terkenal. 
Williams tidak terlalu menitik beratkan pada kelompok yang menikmati 
budaya populer ini selama hal itu disukai oleh banyak orang, maka bisa 
disebut populer. 

Lebih lanjut lagi Chida Hiroyuki berpendapat bahwa secara bentuk dan 
isi, novel bersinkronisasi menjadi manga atau komik xxiv . Sehingga dapat 
dikatakan bahwa novel pada masa Genroku yang disebut ukiyozoushi 
bersinkronisasi menjadi manga atau komik pada masa kini. 

Hasil karya budaya masa Genroku ini pun sampai menyebar ke Eropa 
dalam bentuk gambar yaitu ukiyo-e yang dapat diterima di Barat dan dikenal 
dengan sebutan Japonisme. Salah satu contohnya adalah lukisan karya Van 
Gogh yang mengikut sertakan gambar ukiyo-e di salah satu karya lukisannya 
(gambar 3). Inipun juga menandakan bahwa budaya genroku sebagai budaya 
populer pada pada akhir abad 19 pun mendapat minat tidak hanya di dalam 
negeri Jepang, tetapi juga menyebar ke luar Jepang. 

Keunikan, kesederhanaan, keluwesan, mudah diterima, memiliki 
kedekatan dengan masyarakat inilah yang menyebabkan budaya populer 
Jepang dapat diterima dimanapun di seluruh dunia. 

Seperti telah diuraikan pada pendahuluan bahwa alur cerita dan 
gambar merupakan fokus dari tulisan ini. Penulis ingin menutup tulisan ini 
bahwa alur cerita dan gambar yang ada pada animasi dan komik dalam 
budaya populer Jepang dewasa ini sudah ada sejak pada zaman sebelumnya 
yaitu pada masa Genroku.  Hal ini dapat dilihat yaitu dengan berkembangnya 
karya sastra dengan berbagai macam cerita dan juga berkembangnya seni 
lukis yang diwakili oleh ukiyo-e. Jadi alur cerita dan gambar inilah merupakan 
benang merah yang dapat ditarik, meskipun telah melalui beberapa abad 
berlalu.  
 
 
 
 
 



Jurnal Kajian Jepang 
Vol. 2 No. 1, April 2018 

71 
 

Catatan 

i http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/culture/koryu/pop/index.html (diakses : 31 Maret 
2018) 
ii http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/h20/3/rls_0319e.html (diakses : 31 Maret 
2018) 
iii アニメ文化大使諮問委員会 

浜野保樹 東京大学大学院教授（海外交流審議会ポップカルチャー専門部会部会

長） 

白石さや 東京大学大学院教授（海外交流審議会ポップカルチャー専門部会委

員） 

大野修一 株式会社徳間書店 アニメージュ統括プロデューサー 

中路 靖 株式会社学習研究社 アニメディア編集長 

矢野健二 株式会社角川書店 ニュータイプグループ長

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/h20/3/rls_0319e.html)  (diakses : 31 Maret 
2018) 

iv Herbert J. Gans. 1999. Popular Culture and High Culture. New York : Basic Books. 5. 
v Raymond Williams. 1983. Keywords, London : Fontana. 237. 
vi Fujitake, Akira. 1990. Taishuu Seiji no Shakai Gaku. Tokyo: Yuikaku. 153-190, 285-294. 
vii Chida, Hiroyuki.2013. Pop Culture no Shisoukan – Bungaku tono Setsuzoku Kanousei 
aruiwa Fukanosei. Tokyo : Aofu. 120-132. 
viii Kodama, Kouta. 1974. Nihon no Rekishi 16 – Genroku Jidai.Chuou Kouron Shinsha.(465). 
ix Kamigata (上方) adalah daerah dimana istana berada dan pada zaman Edo tempat ini 

adalah di wilayah Kyoto dan sekitarnya. Secara umum Kamigata berarti wilayah Kyoto, 

Osaka dan sekitarnya (wilayah Kansai).（Kokugo Jiten） 
x Kodama, op.cit., 466. 
xi Mokuhanga atau woodblock printing adalah tehnik yang terkenal dipakai untuk seni 

ukiyo-e, tetapi selain itu juga dipakai untuk mencetak buku pada zaman yang sama. 
Woodlbock printing telah dipakai di Cina selama berabad-abad untuk mencetak buku, 
tetapi diadaptasi secara meluas ke Jepang selama zaman Edo (1603-1868). Meskipun 
hampir sama dengan membuat cetakan woodcut di Barat, tetapi teknik mokuhanga 
berbeda dalam penggunaan tinta berbasis air yang berlawanan dengan woodcut di 
Barat, yang sering menggunakan tinta dengan bahan dasar minyak. Tinta berbahan dasar 
air dari Jepang ini menghasilkan warna yang secara luas, berglasir dan transparan. 
(Kokugo Jiten) 

xii Kodama, op.cit., 466 
xiiihttp://www.tnm.jp/modules/r_collection/index.php?controller=dtl_img&size=L&colid=A

60&t= (diakses : 13 April 2018) 
xiv Kodama, ibid, 466 
xv Fujitake, Akira. 1990. Taishuu Seiji no Shakai Gaku. Tokyo: Yuikaku. 153-190, 285-294. 
xvi Fujitake, Akira.Ibid. 153-190, 285-294. 
xvii Yoshida, Toshihide. 2008. Owari no Kaiga Shi Kenkyu. Tokyo: Seibundo.  
 

                                                                 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/culture/koryu/pop/index.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/h20/3/rls_0319e.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/h20/3/rls_0319e.html
http://www.tnm.jp/modules/r_collection/index.php?controller=dtl_img&size=L&colid=A60&t
http://www.tnm.jp/modules/r_collection/index.php?controller=dtl_img&size=L&colid=A60&t


Jurnal Kajian Jepang 
Vol. 2 No. 1, April 2018 

72 
 

                                                                                                                                                                     
 
xviii http://www.tbh.co.il/art/19century/images/57.jpg.  (Portrait of Père Tanguy, 1887 by 

Vincent van Gogh) (diakses : 13 April 2018) 
xix Utagawa Hiroshige dengan karyanya “Meisho Edo Hyakkeidai Hashi Atake no 

Yuudachi”(「名所百景大はしあたけの夕立」)(Great Bridge, Sudden Shower at 

Atake)(1851). 
xx https://data.ukiyo-e.org/met/images/DP121525.jpg  (diakses :13 April 2018) 
xxi Kakitsubata karya Ogata Korin (1658-1716). 

https://www.mutualart.com/Exhibition/Korin-and-Kenzan--Brother-Artists--

Reson/2BBFF3CB53DDC2C2 (diakses : 13 April 2018） 
xxii ukiyozoushi: adalah sejenis novel pada masa awal sampai pertengahan zaman Edo. Pada 
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Abstract 

The role of social media in Japan changed significantly after the Great Earthquake 

in 2011.During the time of disaster, it was admitted from a networking tool into a contestant 

to mainstream media in terms of information source. Online platforms’ utilization for 

political purposes is considered new in Japan. It was approved for election campaigns since 

2014 and recent development sees it as a channel for nationalist sentiments. Its egalitarian 

feature nurtures the growth of actively engaging group who are online opinion leaders, thus 

it is a rich site to observe types of political actors.  

This study analyzes ASEAN related tweets to observe Japanese Twitter users who 

converse political topics online. Japan is a long-standing partner of ASEAN, and therefore 

ASEAN related tweets offers perspectives on Japan’s foreign relations and actors who 

engaged in the conversation. Dataset comprises of 316,181 Japanese tweets containing the 

word “ASEAN” sent by 91,503 users compiled from September 2013 to December 2015. 

Users are ranked according to influence score based on number of retweet, mention and 

followers and then categorized. The result shows that Japan has highly opinionated 

individuals from non-authority positions whose tweets exert to some degree influence to 

online political discourse. 

 

Keywords: Opinion leader, Twitter, social media, political discourse 

 

1. Introduction  

Studies of opinion leaders and influential users on Twitter have 

investigated their profiles/identities and what kind of content they post 

(Dubois and Gaffney 2014; Xu et al. 2014). Opinion leaders are commonly 

considered to be members of the “elite” such as governmental officials, 

politicians, academics, and journalists, and other people with position of 

authority. One of characteristics of the elite has been having better access to 
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information source and control over channels to disseminate it. This study, 

though, proposes that in social media, influential users who are opinion 

leaders may not necessarily fit this traditional definition of the “elite”.  

Digital technologies of social media enable ordinary users to produce 

and distribute their contents to a mass audience. Development in the 

interplay between media shows that contents from social media may even 

be intentionally searched for as a supplement and/or alternative to content 

from mass media companies and may influence these media outlets’ agendas. 

This new dynamic in communication is shifting the traditional flow of 

information and is changing the definition of opinion leadership in the online 

sphere.  

Online opinion leadership depends on the ability to produce content 

and to inspire others to disseminate the information, in other words, 

leadership equals “the ability to influence the information flow” (Xu et al. 

2014). Xu et al. (2014: 1280) call the people with this ability as “innovative 

individuals”. Innovation skill is crucial because with digital communication 

technologies providing access to low cost production of massive information, 

people from varying socio-economic backgrounds are now capable of 

producing their own content. This wider participation in online content 

production leads to an over-supply of content, resulting in fierce competition 

to attract attention. Users are considered to be influential when they 

successfully attract attention and inspire others to amplify it, for example by 

re-distributing their information (Xu et al. 2014).    

This study takes ASEAN online discourse in Japanese tweets as a case 

to identify the online political opinion leaders in Japan. It uses Japanese 

tweets containing the word “ASEAN” collected from September 2013 to 

December 2015 as data. There are several arguments for this. 

First of all, the Association for Southeast Asian Nations (ASEAN)since 

its establishment in 1967 has long been viewed as an elite-centered 

institution. The lack of engagement with general public is one of the issues 

constantly raised against the ASEAN “people-centered” Community 

(Chalermpalanupap 2008; Moorthy and Benny 2013; Nesadurai 2011).In the 

ASEAN integration process, trust between government and non-government 

actors has been a major issue, e.g. in the case of the ASEAN People’s 



Jurnal Kajian Jepang 
Vol. 2 No. 1, April 2018 

76 
 

Assembly (APA), the close relations between scholars of ASEAN-ISIS who held 

crucial positions in the APA and the ASEAN states was a source of tension 

with civil society organizations (Acharya 2003; Gerard 2013; Nesadurai 2011). 

Hindman (2008) writes that the Internet is redistributing political influence, 

broadening the public sphere, increasing political participation, involving 

citizens in political activities that were previously closed to them, and 

challenging the monopoly of traditional elites. The democratic feature of 

social media enables actors from various levels of society to participate in 

political discussion. The ASEAN tweets shed lights on who are conversing 

about ASEAN online and give answer to the question whether a more 

egalitarian setting will enable the so-called “elite-centered” ASEAN discourse 

to be joined by diverse actors.  

Japan is a long-standing partner country of ASEAN. The Japanese 

government has consistently stressed its support for ASEAN since 1973.Japan 

has openly stated its support for ASEAN’s integration efforts and connects 

the initiative with broader East Asian regionalism(Kawai 2013; Sukma and 

Soeya 2013; Terada 2011). Katzenstein (2006) argues that regionalism 

consists of both a physical, geographical reality and an imagined political 

dimension. In order to understand regionalism’s imagined political 

dimension, study on the perspectives of all actors who are engaged in the 

process of defining a given region is necessary. Therefore, not only 

perspectives of actors from inside (populations of ASEAN member states),we 

need also to study perspectives from outside ASEAN (populations of partner 

countries), particularly on how both sides perceive themselves and others in 

the context of their relations in the region. Furthermore, preliminary count 

on the dataset shows that Japanese is the third language most frequently 

used in the collected ASEAN related tweets after Indonesian and English. 

Studies on Japan-ASEAN relations will be elaborated further in Literature 

Review. 

Finally, development in political use of social media in Japan has 

flourished in recent years which provide interesting cases for social media 

research. Japan is the home to a large population of active Internet users. 

Statista.com noted that as of January 2017, Japan ranks fourth with 117.8 

million Internet users in the Asia-Pacific region. Twitter recorded 18.32 
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million unique visitors from Japan as of May 2015 (statista.com 2017).Twitter 

is convenient for Japanese language users because within the 140 character 

limit, the Japanese writing system allows around three times as much 

information as English (Williams and Spiro 2015). Digital technologies enable 

any user to produce and distribute their own content and with the large 

population of users, it is not surprising to find various contents in social media 

from this country, including political expressions. The development of social 

media as platform for political communication in Japan is connected to the 

relations between its society and the mainstream media. 

Japanese broadcasting media are often criticized for yielding to the 

pressure of fierce competition for audience ratings. They are accused of 

giving excessive coverage to sensational news such as sports and 

entertainment and not giving politics proper attention or even dismissing it 

as unimportant (Ichikawa and Asakura 2003). In practice, media agencies 

operate in a tight government-controlled landscape that uses Article 4 as the 

basic law to regulate media contents (Kirsch 2016).1The Law puts media 

practitioners in Japan under pressure to preserve the delicate balance 

between freedom of speech and bias toward particular political issues and/or 

entities (japantimes.co.jp 2016). 

The interplay between social and mainstream media was not 

particularly significant in Japan until 2011. Kindstrand et al. (2016) note that 

prior to 2011, social media in Japan were primarily used as informal social 

networking tools, e.g. for connecting with friends and family or for getting 

news and information on popular culture. This pattern of utilization changed 

following the disasters of March 2011, when it became clear that social media 

are not merely a social networking tool, but they can also be used to provide 

faster and up-to-date information than the mainstream media about ongoing 

events (Kindstrand et al. 2016).  

Strict control mechanisms for media content in the Broadcasting Law 

put mainstream media under pressure to avoid controversial issues and 

choose to run bureaucratic news which are considered to be more politically 

neutral (Gatzen 2001; Kirsch 2016). Kindstrand et al. (2014) and Williams and 

Spiro (2015) identified the December 2014 election, when political parties 

and politicians became free to campaign online for the first time, as a digital 
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political milestone. This media landscape incites both a growing awareness 

of the limitations of state owned and mainstream commercial media 

broadcasters, as well as an undermining of trust in their reports which led to 

the acknowledgement of social media’s social and political potential 

(Kindstrand et al. 2016).  

This study addresses the elaborated background of how social media 

challenges the authority of information and opinion disseminations, the need 

to have perspectives on ASEAN from all actors in the integration process, 

Japan’s close relation with ASEAN, and Japan’s development in political use 

of social media as basis for analysis. In order to gain insights on Japanese 

online political opinion leaders, the study asks operating questions: 

(1) Who are engaging in ASEAN related discourses on Twitter? Who are 

influential?  

(2) How will we see the connection between the ASEAN online discourse and 

offline politics in Japan from the tweets? 

2. Literature Review 

The Association of Southeast Asian Nations and Japan are mutually 

important economic partners. ASEAN Secretariat reports that Japan is 

ASEAN’s second largest trading partner after China when in 2015, two-way 

trade between ASEAN and Japan reached US$239.4 billion, accounting for 

10.5 per cent of ASEAN’s total trade(2016). Japan is ASEAN’s second largest 

source of foreign direct investment (FDI) after the EU and in 2015, FDI inflows 

from Japan to ASEAN were valued at US$17.4 billion and accounted for 14.5 

per cent of total FDI inflows to ASEAN (ASEAN Secretariat 2016).  

Katzenstein et al. (2000) and Sukma and Soeya (2013)describe Japan 

as the most important contributor to ASEAN’s economic development and 

prosperity over the past four decades in the areas of trade, aid, investment 

and technology transfer. The country’s foreign policies towards ASEAN and 

the region are strongly affected by the dynamics of ASEAN+3, i.e. competitive 

relations with China and South Korea(Chia 2003; Rathus 2011; Rozman 2012; 

Soesastro 2006; Yeo 2006). Japanese state actors put considerable efforts 

into marking the 40th anniversary of Japan-ASEAN relations in 2013, and 

senior officials on both sides reaffirmed the importance of the ASEAN-Japan 
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Strategic Partnership at the 30th ASEAN-Japan Forum held in Phnom Penh in 

June 2015.  

ASEAN proclaimed the objective of creating by 2015 an integrated 

community consisting of three pillars: the ASEAN Economic Community (AEC), 

the ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) and the ASEAN Political Security 

Community (APSC). It published a Blueprint for each community. The 

Blueprints talk of creating a single market and production base that is fully 

integrated into the global economy (ASEAN 2008); a people-centered and 

socially responsible community with a common identity(ASEAN 2009b); and 

a people-oriented community with an interest in preserving peace and 

stability in the region through strong relations with dialogue partners (ASEAN 

2009a). In other words, the Blueprints emphasize both active engagements 

of the “people”—the general public, not just the elites—and strong 

collaboration with partner countries outside ASEAN. 

Even though the Blueprints emphasize on “people-centered” 

integration, ASEAN lacks popular engagement in practice. Moorthy and 

Benny (2013: 402) argue that formulating policies for regional integration 

requires feedback from public opinion and sentiment, and therefore the 

public is a “primary actor” in the integration process. This study also follows 

Soderbaum (2012) in arguing that it is important to acknowledge the role of 

all actors in the process of regionalism whether they are on a government or 

grassroots level. Integration cannot be only a state-led project; its process 

demands engagement of actors from state and non-state sectors, including 

political elites, business corporations, non-government organizations, and 

ordinary people (Soderbaum 2012). 

Japan-ASEAN relations have been studied predominantly by 

international relations scholars at the government-to-government level 

(Hassan 2003; Masashi et al. 2003; Soeya 2003; Stubbs 2002; Terada 2011). 

Policies to build stronger connections between Japan and ASEAN at the 

grassroots level have been recommended by researchers (Hernandez and 

Shuto 2013), but little research has been carried out on this matter.  
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3. Significance and Contributions 

Previous research on public awareness of and attitudes towards 

ASEAN with respondents from the member states were conducted using 

conventional survey methods (Abdullah and Benny 2013; Benny 2011; 

Moorthy and Benny 2013; Thompson and Thianthai 2008). In contrast, this 

study uses social media data, in particular content from Twitter, and 

attempts to probe perspectives from a partner country, Japan. Therefore, 

this study contributes to research on ASEAN integration by providing updated 

quantitative data from Twitter. This is the first study on how ASEAN is 

communicated about on social media, and the first project to gain insights 

into how actors engage in ASEAN-related conversations online. The study 

gives perspectives on ASEAN integration from outside ASEAN, i.e. 

populations of Japan as one of its partner countries. The findings will be 

useful to researchers, organizations and policy makers alike in future ASEAN 

integration related studies and projects.  

This study contributes to studies of Japanese society, and in 

particular how political information is exchanged on social media in Japan 

and the actors who are using the platform for this purpose. This study sheds 

light on how Japanese Twitter users are discussing nationalism, regionalism 

and international relations, as well as on their views of Southeast Asia.  

This study contributes to social media research by investigating how 

the platform is used for political discourse in Asia. While Asia has a vast 

population of social media users (statista.com 2017; Up 2017), studies of 

social media research show a bias towards North America and Europe. This 

study covers Japan whose capital city hosts the largest populations of Twitter 

users in the world (Semiocast 2012). 

Finally, this study makes a methodological contribution to the study 

of political communication on social media. Research on social media use for 

political activities commonly focuses on issues with strong polarization, e.g. 

allegiance to political parties (Conover et al. 2011; Vergeer and Hermans 

2013), violent conflicts (Howard et al. 2011; Monroy-Hernández et al. 2015; 

Zeitzoff 2011), and controversial matter such as the climate change (Pearce 

et al. 2014). Research on ASEAN integration project is challenging because 

there is no simple pro and anti-debate on the region’s integration. As a result, 
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many of the tools employed by studies on strongly polarized issues are of 

little use. I therefore develop a customized set of tools, e.g. self-developed 

categorizations and analytical mechanisms, and employ numerous 

investigations on the diverse socio-political contexts to make sense the 

patterns of communication in the Japanese tweets. Therefore, this study is 

important because it contributes novel methods to approach significant but 

un-polarized questions in social media research. 

 

4. Data and Methods 

Tweets containing the word “ASEAN” were collected from Twitter API 

from September 2013 to December 2015. From the total of 3.29 million 

ASEAN-related tweets collected, language-tagging process identified 

Indonesian, English and Japanese as the languages used most 

frequently.2This study focuses on 316,118 tweets written in Japanese 

language that were sent by 91,503 users.  

Tweet traffic’s highest peaks occurred mostly during ASEAN 

Summits. Top five busiest dates are when the 40th ASEAN-Japan 

Commemorative Summit was held in Tokyo in mid-December 2013.3 The 

tweets are mostly comments about the Summit itself and on Prime Minister 

Abe’s conduct during the event. There was heated discussion about Abe’s 

choice of AKB48 and EXILE to perform at the Summit Gala Dinner. The fact 

that Japan did not invite China and South Korea to the Japan-ASEAN Summit, 

as well as ASEAN-China-Japan relations in general attracted considerable 

attention.  

One peak in Japanese tweets that was not related to summit 

meetings was on June 13th, 2014, when many tweets were sent about the 

filing of criminal charges in Singapore against a shipping company that 

allegedly helped smuggle missiles and fighter jets from Cuba to North Korea. 

Some tweets on this day were still discussing the 18th ASEAN-Republic of 

Korea (ROK) Dialogue that had been held on 18-19 June 2014 in Pusan. 

At the time of the May 2014 ASEAN Summit in Myanmar, many of 

the Japanese tweets were about China’s conduct in the South China Sea, 

prompted by Vietnam’s appeal for support at the Summit. 
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This study’s main objective is to investigate Twitter users most 

actively engaging in ASEAN related information sharing and who have the 

greatest potential to influence other users, i.e. online opinion leader; users 

that can be defined as “influential users.” It is important to identify those 

users who by disseminating abundant or particularly relevant information 

can influence agenda setting, and potentially influence other users’ points of 

view and behaviors.  

Defining “influential” in relation to Twitter users is not a simple 

matter. For this purpose, the study assigned a score to each user resulting 

from a combination of follower count, retweet count and mention count.  

Follower count, i.e. the number of other users following a user, is 

the most obvious metric. A large number of followers alone, though, does 

not guarantee that a user’s tweets will be widely read because many users 

do not read their Twitter feeds regularly. Therefore, other metrics are 

necessary to have credible influential score.  

Technologies have made it easier for users to produce their own 

original contents, however, forwarding other users’ tweets or retweeting 

(RT) has become the common practice in Twitter. The act of retweet means 

agreeing or disagreeing with the view expressed in the original tweet or 

acknowledging its information value (Xu et al. 2014). When influence is 

considered as the ability to attract attention and inspire other online users to 

redistribute, the number of times a user’s tweets are retweeted indicates the 

user’s influence in the information diffusion process.  

Yardi and Boyd (2010)note that users are more likely to mention 

another user with whom they disagree than they are to retweet their 

statuses; on the other hand, a high rate of mentions could reflect notoriety 

outside Twitter rather than authorship of prolific and/or profound tweets. 

Similar to retweet, mention determines how successful a user is in getting 

attention (both positive and negative) and persuading others to maximize 

attention toward their tweets(Conover et al. 2011; Xu et al. 2014).  

Therefore, in order to have a working definition of “influential” users 

tweeting in Japanese about ASEAN, a score for each user was calculated as 

follows: 
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((mean number of retweets/maximum mean number of retweets) * 2) +((mean number 

of mentions/maximum mean number of mentions)*2)+((mean number of 

followers/maximum mean number of followers) * 1) 

 

The first line captures the average number of times a user’s statuses 

are retweeted; the second line captures the average number of times a user 

is mentioned each week of the data-gathering period; and the third line 

captures the average number of followers a user has when she sends a Tweet 

(an average is used because the number of followers can rise and fall). All 

three averages are then divided by the maximum average achieved by any 

user in the sample in order to obtain a number between 0 and 1. Double 

weight is given to the average numbers of retweets and mentions, as these 

two metrics reflect more active recognition of a Twitter user’s presence or 

activity than the number of followers. The highest possible score is thus 5, 

and the lowest possible score 0. 

For an operational data, 250 highest-scoring users were then 

selected for manual coding. In order to categorize users, I first identified four 

categories of actor from three Blueprints of ASEAN Community (AEC, ASCC 

and APSC).Published by The ASEAN Secretariat, the Blueprints serve as the 

ideals for ASEAN integration project. Focus of this categorization is to 

differentiate between actors who are members of the “elite” and those who 

are “ordinary citizens” with non-authority positions. The following notes 

show how I operationalized these categories in terms of Twitter accounts: 

1. Government entity: this includes account of leaders’ offices, ministries 

as well as city administrations; this category also includes the officials 

who hold governmental positions. The accounts may be named after the 

office and the individual and usually managed by staff teams in a specific 

division/department where a post reflects the whole establishment/ 

entity; considered to be one of the authority groups. 

2. Companies: this includes accounts of business corporations, event 

organizers and public relations companies but excludes media 

companies; considered to be one of the non-authority groups. 

3. Media: this includes Twitter accounts of television, radio, and newspaper 

companies, online news sites as well as journalists who stated their 

media affiliations on their profile details; considered to be either and has 
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intermediating role. 

4. Intellectuals: this includes scholars, writers and others, who have 

published materials or have appeared in mainstream media, e.g. as 

authors of books or newspaper articles, or as presenters of television 

programs. This category is considered to be one of the authority groups 

based on the potential closeness with agencies in position of authority. 

An examination of the 250 influential accounts made it clear that not all 

accounts could be assigned to one of the above categories. I therefore 

created four more categories: 

5. Communities: accounts used for information sharing among the 

followers of a given topic, such as travel, jobs/careers, artists, sports and 

political issues. These accounts are non-commercial and not funded by a 

large capital. They are usually managed by several volunteer admins with 

a loose organizational structure; considered to be one of the non-

authority groups. 

6. Personal account: this includes celebrities, sports personalities and 

members of the general public. For this project, celebrities and sports 

personalities are included here although they are stated as influential 

users in other studies of Twitter. One reason for this is because in ASEAN 

case, although specific names were mentioned for their participation in 

musical or sporting events, both are rarely associated with impacts to 

policies. Another reason is simply because celebrities and sport 

personalities’ accounts did not score high enough to be included in the 

250 influential users list. This category is considered to be one of the non-

authority groups. 

7. Politicians: members of political parties who are not in office during the 

time of data collection; accounts can be managed personally by the 

individual or by a social media team, however the account is named after 

the individual rather than the office he/she holds; considered to be one 

of the authority groups. 

8. Robots: bots that automatically generate news tweets; non-authority 

group. 
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In order to decide which category to assign an account to, I made 

reference to the account’s username, profile picture, profile details and 

published tweets. 

Boyd and Crawford(2012) caution researchers regarding their 

ethical conduct when using data from social media platforms. While tweets 

and the profiles of the users who send them are public, it is common practice 

among Twitter researchers not to publish user names in order to avoid any 

future repercussions or embarrassment to users. The study follows that 

practice for most users but makes exceptions for organizations, communities 

and public figures such as politicians and journalists. 

 

5. Analysis and Discussion 

After assigning influence score to each user, 250 most influential 

users were listed and manually categorized. Table  shows the results of the 

categorization. 

 

Category Amount Percentage 

Personal Account 168 67% 

Media 24 10% 

Intellectual 21 8% 

Community 18 7% 

Company 7 3% 

Government Entity 5 2% 

Politician 4 2% 

Robot 3 1% 

Total 250  

Table 1 Influential Users in Japanese by Category 

Media accounts included @WSJJapan, YahooNewsTopics, 

@Newsweek_JAPAN, @nhk_kokusai and @HuffpostJapan. Community 

accounts included EXILE fan group accounts, ASEAN festival related groups, 

groups sharing news about ASEAN countries, and groups discussing political 

issues. 

Intellectuals included bureaucracy writer and former Ministry 

Agriculture, Forestry and Fisheries official Yusuke Hayashi, journalists Kohyu 

Nishimura and Yasumi Iwakami, and economic writer Jimari Daito. These four 

accounts were all among the ten most influential users (see Error! Reference 
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source not found.2).Hayashi mostly wrote about Japan’s diplomatic relations 

with China, the U.S. and South Korea, and expressed favorable sentiments 

toward ASEAN and Taiwan. Nishimura’s tweets were about ASEAN summit 

meetings and the writer’s opinions concerning recent Japanese government 

policies. Iwakami’s tweets were about maintaining good economic and 

security relations between Japan and ASEAN in the context of Japan-U.S-

China relations; he got heavily retweeted when he criticized the decision to 

have AKB48 perform at the Gala Dinner of the Japan-ASEAN Summit Meeting 

held in Tokyo in December 2013. Daito most retweeted posts were those 

calling for Japan’s economic diplomacy to favor ASEAN but exclude China and 

South Korea, as well as those about a joint Japan-U.S.-Australia statement 

against Chinese land reclamation in the South China Sea.  

Community accounts include events related accounts of 

@yoyogi_fest and @aseanfest, EXILE fans club accounts, a sporting 

community, as well as several political communities with nationalist slogans 

in their profile details. Company accounts include accounts of companies 

who offer service in traveling, wine, education tools and examination 

preparation methods, retailer goods, and used car. 

Government entity accounts included @MofaJapan_jp (official, 

Ministry of Foreign Affairs), @meti_NIPPON (official, Ministry of Economy, 

Trade and Industry), @MIC_JAPAN (official, Ministry of Internal Affairs and 

Communication) and @Japanfoundation (official). Politician accounts 

included those of Tomoko Hata (former member of House of Councilors), 

Kotaro Tamura (Chairman Japan Strategic Initiative and former Parliamentary 

Secretary for Cabinet Office) and some members of the Liberal Democratic 

Party. There was no educational institution or NGO/NPO accounts in the 250. 

There were three robot accounts for generating news tweets. 

Table 1 shows the top three in 250 influential users are Personal 

Account users (67%), Media (10%)and Intellectuals (8%). This result suggests 

strong relations between these types of users and provides hint to what types 

of content that are being distributed. Studies on tweets content have argued 

that Twitter has been evolving into an information network rather than a 

social network because of the high proportion of news sharing traffic (Hu et 
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al. 2012; Kümpel, Karnowski, and Keyling 2015; Kwak et al. 2010; Sveningsson 

2015). Reading the tweets, the study finds confirmation to these studies.  

The influential users composition in Table 1 may resonate also with 

Kümpel et al. (2015: 5) noting that people who read news via social media 

are more likely to follow news organizations and to engage in news sharing. 

The act of news sharing may increase individuals’ involvement and interest 

in the news. Reading other people’s news-related posts increases exposure 

to news. These practices eventually lead to getting approval for their 

viewpoints or confronting them with contrasting opinions and ideas. Thus, it 

can be argued that the news sharing process is changing the way people 

converse and debate. It is reciprocal because people who share information 

are most likely also seeking information, and sharing information reflects the 

need to interact with others and obtain social approval (Kümpel, Karnowski, 

and Keyling 2015). In connection with the previous discussion of influence 

and opinion leadership, Kümpel et al. (2015) suggest that people who share 

news in social media perceive themselves to some degree as opinion leaders 

and tend to have many friends or followers.  

Table 2 presents ten most influential users in Japanese ASEAN 

related tweets. Not only that the Personal Account users are large in number 

(see Table 1), four of the ten most influential users are from this category(see 

Table 2). Table 2 shows that a user from the Intellectual category is on 

number one highest position in the list along with other three users who are 

also included in the top ten. 

 User Category User Screen Name Score 

1 Intellectual  Yukehaya 4.19 

2 Personal Account JpUserA4 2.54 

3 Personal Account JpUserB 2.24 

4 Intellectual  kohyu1952 2.16 

5 Personal Account JpUserC 1.96 

6 Media WSJJapan 1.64 

7 Intellectual Iwakamiyasumi 1.60 

8 Personal Account JpUserD 1.58 

9 Intellectual Daitojimari 1.42 

10 Community  EXILE_contact 1.36 

Table 2 Ten Most Influential Users tweeting in Japanese 
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It is worth briefly profiling the four Personal Account accounts in the 

ten most influential users list (Error! Reference source not found.2). @JpUserA, 

who describes him/herself as a supporter of the “true” Japan, wrote tweets 

conveying a grand vision of Japan as a leader of Asia and a belief that ASEAN 

has a strong connection with Japan. Similarly, @JpUserB describes 

him/herself as an anti-left wing, university student activist, and wrote tweets 

portraying a heroic Japan as Asia’s savior. By contrast, @JpUserCdescribes 

him/herself as “anti-TPP, anti-right wing” and wrote tweets containing 

critical observations of Prime Minister Abe’s activities related to Japan-

ASEAN relations. @JpUserC particularly disagreed with the decision to have 

AKB48 and EXILE perform at the Gala Dinner mentioned above. Finally, 

@JpUserD describes herself as mother from an international marriage who 

lives in Japan and the UK. Her tweet that criticized AKB48 performing at the 

Japan-ASEAN Summit got heavily retweeted and she received many 

mentions in other users’ tweets agreeing with her point. 

In view that ASEAN has been long considered to be elite’s domain 

topic, it is interesting to observe that in the ten most influential users list 

there is no Government Entity and Politician accounts. Although Media 

categorized users are second in volume after Personal Account users’ count, 

its influential score was not in the five most influential and only one account 

from this category can be found in the ten most influential users list (Table 

2). Observation from the circulated tweets finds that users tend to comment 

on news link from media and/or retweet the comment with the news link 

intact which again resonates to previous studies about news sharing on 

Twitter. 

The large number of Personal Account users and the strong presence 

ofthese users indicated by their high influential scores suggest that Japanese 

Twitter communication about ASEAN is led by individual opinion leaders with 

no position of authority. Further probing on the Intellectual users in Japanese 

tweets may also strengthen this argument. Originally this category was 

considered to belong with authority groups based on the potential closeness 

with agencies in position of authority mentioned in previous studies (Gerard 

2013; Nesadurai 2011). However, observation reveals that the Japanese 
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Intellectual users may have more character similarities with the Personal 

Account users.  

Both influential Personal Account and Intellectual users are very 

vocal in their political position whether it is pro or contra the current 

government. Some of the Japanese accounts focus on tweeting and 

retweeting criticism of the Japanese government’s diplomacy. For example, 

they criticized the decision to have AKB48 and EXILE perform at the ASEAN 

Gala Dinner as an improper representation of Japanese culture and an 

attempt to market of “Cool Japan” that went overboard, as well as being 

insensitive to dominantly Muslim populated countries of Indonesia and 

Malaysia. The Intellectual users’ authority is questionable when their tweets 

took position of distance from the ruling government. 

Abbot (2001) notes that in East Asia, governments have traditionally 

relied on their control of the mainstream media to support their political 

agenda, prompting “ordinary citizens” to turn to the alternative media to 

channel their opinions. Ichikawa and Asakura (2003) note that in Japan, civic 

organizations and Non-Government Organizations (NGOs) pioneered the use 

of the Internet for political participation. Opinion polls for local policy-making 

purposes were conducted using this medium (Ichikawa and Asakura 2003). 

These polls were usually aimed at reversing central and local government 

policies and actions in areas such as the environment, energy, the 

Constitution and international cooperation. They cite as an early success 

story of online activism the 2003 case where, following a landslide of opinions 

posted on the Internet, the chairperson of NHK was forced to make a public 

statement regarding the validity of a criticized television documentary 

(Ichikawa and Asakura 2003: 136).    

Taken together, analysis shows that Japanese tweets cluster is 

characterized by “non-authority individual opinion leaders”. Although this 

hints at the assumption that for Japan case, ASEAN discourse has shifted into 

public’s domain, the absence of Politician and Government Entity accounts 

from the most influential accounts might perhaps be explained by previous 

research arguing that political use of social media has got off to a late start in 

Japan due to restrictions on online campaigning (Fukushima et al. 2014; 

Williams and Spiro 2015).5 
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The connection between the ASEAN online discourse and offline 

politics in Japan is detectable in tweets on foreign relations in the region. 

There were tweets about Japan’s position in Asia and its relations with major 

powers, particularly China, the U.S. and South Korea. Influential users 

tweeting in Japanese were stating their positions very clearly. Having a high 

sense of pride in Japan, some users hinted at a grand vision of Japan as a 

leader of the Asian region. Other users expressed their desire to team up with 

Southeast Asian countries as citizen of the same region. Some of their tweets 

proclaimed Japan’s close ties with ASEAN, hinted at a regional integration 

which includes Southeast Asian countries (and sometimes Taiwan) but reject 

China and South Korea as being outsiders to the group. 

Reading these particular Japanese tweets brought to mind studies of 

Japan’s online activities which discuss the growing use of social media tools 

to broadcast nationalist sentiments (Kaigo 2013; Miller 2014).The emergence 

of Net-uyoku or right-wing Internet users is mentioned by Miller as an 

example of how social media can be a fertile platform for groups with radical 

political ideas and ideologies (Miller 2014). The Net-uyoku (often abbreviated 

as Net-uyo) voice right-wing tendencies in cyberspace, frequently using 

hostile language. They are differentiated from the conservatives and ultra-

nationalistic groups in Japan that are more visible on the streets and in the 

mainstream media, and exist as a separate entity in cyberspace only (Kaigo 

2013). Net-uyoku have mainly targeted their efforts against China and South 

Korea, including the large ethnic Korean population in Japan.6 

In the context of the South China Sea dispute, some tweets referred 

to Thailand’s “betrayal” of Japan due to its siding with China and showed 

appreciation to Indonesia for its political stance that was viewed as pro-Japan. 

This resonates with studies that view East Asian regionalism as being shaped 

by the dynamics of evolving rivalry between Japan and China for influence 

and leadership in Southeast Asia, particularly since the Asian economic crisis 

of 1997 (Esengul 2011; Nakano 1998; Rathus 2011; Terada 2011; Yeo 2006). 

 

6. Conclusion 

User analysis was conducted to answer the question on who are 

engaging in ASEAN related discourse online and who are influential. The 250 
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highest scoring influential users were grouped into appropriate categories. 

Result from analysis suggests that ASEAN related communication in Japanese 

was dominated by highly opinionated users from Personal Account and 

Intellectual categories; non-authority individual opinion leaders. The 

Personal Account and Intellectual users in Japanese actively retweeted and 

mentioned other users, but their tweets were also being shared and their 

names mentioned. This suggests that they are functioning as opinion leaders 

and influencers. 

Findings on influential users tweeting in Japanese resonate with 

previous concepts and theories of online political communication elaborated 

in this paper. Social media, i.e. Twitter, is used by Japanese users from non-

authority group as platform to channel their opinion in complementary, or 

for political topics most likely in opposition, with mainstream media and 

ruling government policies. Based on the finding, this study suggests that 

similar patterns of Twitter user composition might be found in other 

Japanese political related online discussions as well. 

There are limitations need to be acknowledged. In order to have 

accurate influential user categorization, measures such as observation on 

users’ profile descriptions and users statutes timeline were taken. However, 

owners of several accounts remained vague and therefore, deductive steps 

were taken in the categorization process. Quantitative methods commonly 

used in social media research are often criticized as lacking representation 

for the human behind the technology on online platform (Boyd and Crawford 

2012; Parks 2014). This research is lacking of the users’ back story; particular 

set of social and cultural contexts in which the users interact. 

For future research, the argument needs to be confirmed by 

expanding observation to similar political topics on Japanese social media 

platforms. While using previous “influence score” metrics on Twitter as basic 

consideration, better methods of determining the influential users should be 

developed. Interviews and fieldworks will support analysis and provide more 

insights into the process of content production by the influential users. 

Notes  

1. Article 3 of the Japanese Broadcast Law ensures legal protection of 
broadcasters’ freedom, Article 4 requires broadcasters to produce 
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programs that are politically neutral. 
2. The study finds that Indonesian (1,379,660 tweets) was the most used 

language in ASEAN related tweets, followed by English (1,106,231 tweets) 
and Japanese (316,181 tweets). 

3. December 15, 2013 was the busiest traffic day with 15,197 tweets.  
4. In order to protect individual privacy, the names of the Personal Account 

users have been changed. 
5. Politicians’ Twitter accounts are not among the most followed in Japan. 

In January 2017, socialbakers.com listed the three most followed 
politician accounts as former Osaka mayor, Toru Hashimoto (1.7M 
followers), former Miyazaki mayor Hideo Higashikokubaru (670K) and PM 
Shinzo Abe (633K). These numbers fall far short of the most popular 
celebrity accounts, Hiroki Ariyoshi (6.3M followers) and 
KyariPamyupamyu (4.7M). 

6. Miller questions the Net-uyoku’s influence, though, by pointing that they 
are actually small in number and their hardline views have not been 
accepted by most Japanese. One reason why they are so notable in online 
conversations is because they frequently comment on and re-tweet one 
another’s posts (Miller 2014). 
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 “Apakah orang Jepang disiplin dan rajin? Ya, sekarang, setelah melalui 
proses pendisiplinan secara intensif dan dalam jangka waktu puluhan tahun. 
Proses pendisiplinan tersebut, telah mengubah orang Jepang dari malas dan 
teledor, menjadi rajin dan disiplin.” (Ong 2017: 117-118). 
 Bangsa Jepang terkenal karena kedisiplinannya, sifat pekerja 
kerasnya, keefisienannya, ketepatan waktunya. Kita merangkum karakter ini 
dalam satu ungkapan : “budaya Jepang”. Lalu, agar kita juga dapat memiliki  
karakter seperti yang disebutkan di atas, kita diberikan solusi : tirulah 
“budaya Jepang”.  
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 Pendapat umum di Indonesia mengenai Jepang adalah karakter 
bangsa ini  disiplin, tepat waktu, rajin bekerja, memiliki daya juang yang tinggi, 
karena memang budayanya, karakternya seperti itu. Kita cukup puas dengan 
merangkum semua hal ini sebagai “budaya Jepang” dan tidak pernah 
tergelitik untuk mencari tahu : Mengapa bangsa Jepang dapat memiliki 
karakter-karakter tersebut?  
 Buku karya Susy Ong, staf pengajar pada program S2 Kajian Wilayah 
Jepang Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, mencoba 
menjawab pertanyaan tersebut dengan cara menelusuri proses modernisasi 
Jepang yang dimulai pada tahun 1860an. Buku ini memaparkan secara bernas 
dengan bahasa yang mudah dimengerti, berbagai macam upaya yang 
dilakukan pemerintah dan masyarakat Jepang, “sehingga berhasil 
mewujudkan negara yang modern, sejahtera dan maju dengan rakyat yang 
disiplin, rajin, produktif serta memiliki rasa tanggung jawab sosial.” (Ong 
2017: VI) 
 Pembaca akan dibuat tidak percaya dengan berbagai ulasan yang 
disampaikan di dalam buku ini. Salah satunya adalah mengenai ketepatan 
waktu, yang sekarang dianggap sebagai karakter bangsa Jepang. Pada awal 
abad 20, yang terjadi adalah kebalikannya.  90 tahun yang lalu, beginilah 
perilaku karyawan Jepang.  “Karyawan kantor biasanya pagi begitu masuk 
kerja, ngobrol dulu dengan rekan kerja, merokok, ke toilet, menerima tamu, 
atau mondar mandir di kantor, pokoknya sama sekali tidak efisien.” 
(Hashimoto dalam Ong 2017: 117).  
 Lalu, apa yang terjadi dalam kurun waktu 90 tahun sejak perilaku 
terlambat dan tidak disiplin itu menjadi budaya dominan bangsa Jepang, 
sampai akhirnya sekarang kita melhat perilaku yang sangat berlawanan dari 
orang Jepang, yaitu orang Jepang yang mungkin paling tepat waktu di seluruh 
dunia? Yang dilakukan adalah, pemerintah, bersama-sama dengan tokoh-
tokoh masyarakat, termasuk di dalamnya pemuka agama dan kaum 
intelektual, melaksanakan langkah-langkah konkrit untuk mengubah perilaku 
orang Jepang yang membuat mereka ketinggalan dengan bangsa-bangsa 
Eropa dan Amerika saat itu. Mereka melakukan reformasi pola hidup, dengan 
langkah nyata mengkampanyekan pola hidup modern.  Salah satu hal yang 
dilakukan, adalah dengan mengadakan pameran life improvement (reformasi 
pola hidup) pada November 1919 di Museum Pendidikan Tokyo, 
diselenggarakan oleh kementerian pendidikan Jepang pada saat itu. Selama 
dua bulan, di museum tersebut, diadakan pameran sejumlah foto dan poster 
tentang pola hidup yang lebih efisien dari segi sandang, pangan, papan. Inti 
dari pameran ini adalah membangkitkan kesadaran masyarakat Jepang, 
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bahwa untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik, sikap yang tidak 
efisien seperti boros, gemar berfoya-foya, suka pamer, selalu datang 
terlambat, sering merasa gengsi dan suka basa basi, tidak menjaga ketertiban 
umum, semuanya harus dihilangkan. Pengadaan pameran ini ditindaklanjuti 
dengan pendirian Better Life Union (BLU: Perkumpulan untuk Kehidupan 
yang Lebih Baik) pada bulan Desember 1919, yang terus menerus 
melanjutkan kampanye reformasi pola hidup melalui pameran, penyebaran 
pamflet, penerbitan buku dan majalah untuk mensosialisasikan pola hidup 
modern. Mereka memiliki program kerja yang nyata dan terus menerus 
memastikan agar reformasi pola hidup ini berjalan, bukan hanya dalam 
tataran jargon, tetapi yang terutama, dalam tataran perilaku masyarakat 
Jepang dalam kehidupan sehari-hari.  

Buku ini menunjukkan bahwa apa yang kita sebut sebagai budaya, 
adat, kebiasaan, sifat, sesungguhnya dapat diubah, asal ada program yang 
jelas dan konsisten untuk mengubah segala kebiasaan yang kurang baik 
tersebut. Budaya lama yang tidak menguntungkan dapat diubah dan dapat 
diganti dengan budaya baru yang kita ciptakan sendiri, asal ada kemauan dan 
konsistensi dari segenap lapisan masyarakat.  
 Terdiri dari enam bab, yaitu bab 1 Sejarah Singkat Jepang, bab 2 Kritik 
Terhadap “Adat Tradisional”, bab 3 Reformasi dan Peran Agama di Jepang, 
bab 4 Rekayasa Budaya Tradisional di Era Modern, bab 5 Membina SDM yang 
Kompeten, bab 6 Reformasi Pola Hidup, dan diawali dengan Kata Pengantar 
dan ditutup dengan Kesimpulan, buku ini patut dibaca oleh akademisi, 
mahasiswa, peminat studi Jepang di Indonesia, karena memberikan 
pandangan baru tentang “budaya Jepang” yang kita kenal selama ini. Di balik 
apa yang kita sebut sebagai “budaya Jepang” sekarang ini, ternyata ada 
proses panjang selama hampir 150 tahun (mulai dari zaman Meiji awal, 1868 
sampai sekarang), untuk membentuk internalisasi “budaya” tersebut, hal 
yang kerap kali kita lupakan ketika kita berdiskusi tentang perilaku, karakter, 
kebiasaan bangsa Jepang.  
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