
BAB IV 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

generasi muda Jepang pada dasarnya tidak ingin menerapkan konsep Uchi Soto di 

lingkungan kerjanya, tetapi tempat kerjanya ada yang masih menerapkan konsep Uchi 

Soto seperti di The Japan Foundation dan PT. Perdana Travel and Tour. Di The Japan 

Foundation konsep Uchi Soto masih sangat kental, berbeda dengan PT. Perdana 

Travel and Tour yang cenderung biasa saja, tidak membeda-bedakan 

kewarganegaraannya. Kesadaran akan konsep Uchi-Soto oleh pekerja Jepang yang 

bekerja di The Daily Jakarta Shimbun, PT Nippon Express, PT Enshu Indonesia 

utarnanya pada yang usia 20-an cenderung tidak mempedulikan, meskipun konsep ini 

sangat kental dan kaku pada saat mereka masih kecil dimana lingkup interaksi sosial 

hanyalah keluarga dan orang-orang Jepang saja. Penerapan konsep Uchi-Soto pekerja 

Jepang di lingkungan kerjanya di perusahaan yang berada di Jakarta dan Bekasi yaitu 

The Daily Jakarta Shimbun, PT Nippon Express, PT Enshu Indonesia tidak lagi kaku 

dan membeda-bedakan darimana asal mereka berada. Ketiga perusahaan tersebut 

dengan mudah beradaptasi dan berinteraksi dengan latar budaya yang berbeda itu. 

Penerapan konsep Uchi Soto makin lama makin pudar karena pengaruh gaya hidup 

yang modem. Seseorang termasuk Uchi atau Soto tergantung sudut pandang masing 

masing individu. Belum tentu dalam satu ruangan sesama rekan kerja semua 

dianggap Uchi dan belum tentu juga orang-orang yang baru kenal merupakan Soto. 

Cara interaksi sosial yang dialami orang Jepang yang bekerja di perusahaan 

yang berada di Jakarta dan Bekasi antara lain seperti adaptasi dan kerjasama sangat 

ditentukan oleh karakter dan kepribadian masing-masing individu. Lama atau 

pendeknya waktu tinggal di Jakarta juga mempengaruhi cara interaksi sosial orang 

Jepang. Hal ini dilihat rata-rata mereka sudah I tahun lebih bekerja di Indonesia dan 



Jepang. Hal ini dilihat rata-rata mereka sudah I tahun lebih bekerja di Indonesia dan 

pernah juga bekerja di luar Jepang seperti di Eropa, Amerika, China dan lain-lain. 

Selain itu, dapat diketahui juga bahwa keluarga atau sesama orang Jepang sudah tidak 

lagi menjadi patokan Uchi seseorang. Konsep Uchi Soto dewasa ini hanya sebagai 

aturan tidak tertulis bagi beberapa informan dan peraturan tersebut sebenarnya 

berbeda dengan apa yang dirasakan. Didalam suatu uchi akan ada uchi yang lebih 

kecil lagi. 
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GLOSARI 

A 

Antei : Keseimbangan yang tetap 

B 

Bubble economy : Ekonomi yang menggelembung melebihi nilainya yang 
sebenamya 

D 

Disposition : Tindakan atau lanjutan dari pimpinan kepada bawahan yang berupa 
memo atau perintah yang menjelaskan tentang pekerjaan apa yang seharusnya 
dikerjakan dan siapa penanggung jawabnya sesuai keinginan pimipinan 

E 

Ethikos : Teori kehidupan yang kemudian menjadi 'etika' 

F 

Freeters . Karyawan bebas 

I 

Image : Gambaran 
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K 

Koudo-seichoki : Masa pertumbuhan tinggi ekonomi 

L 

Life-time employment: Rasa keterikatan (kelompok) karyawan terhadap perusahaan 
dan rekan kerja makin menjadi kuat 

0 

Outsourcing : Pemindahan pekerjaan ( operasi) dari satu perusahaan ke perusahaan 
lain 

s 

Saabisu zangyou : seseorang bekerja melebihi jam kerja yang telah disepakati 
melalui kontrak, tapi ia tidak memperoleh bayaran sesuai dengan lembur yang telah 
dilakukannya 

Shuudan Seikatsu: kehidupan sosial yang berlangsung atas dasamya adanya kerja 
sama kelompok yang didasari atas kesadaran yang tinggi terhadap kepentingan 
kelompok yang diikat oleh aturan,sistem,pola, dan pedoman tentang kehidupan dalam 
bekerja sama didalam kelompok atau masyarakatnya. 

Starting point: Titik permulaan 

T 

Tenno : Kaisar Jepang 
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Lampiran 

I. Pertanyaan untuk orang Jepang 

Data Pribadi 

o Siapa nama lengkap anda? 

o Dimana tempat tanggal lahir anda? 

o Berapa umur anda sekarang ? 

o Sejak kapan anda berada di Indonesia? 

o Bagaimana kesan pertama saat datang tentang Indonesia ? 

o Apa anda punya saudara atau keluarga di Indonesia ? 

o Apakah anda sudah menikah ? 

o Apa yang anda lakukan disini ? 

o Dimana anda bekerja? 

o Sudah berapa lama anda bekerja di tempat anda bekerja saat ini ? 

Data Penelitian 

I .  Apakah di tempat anda bekerja ada karyawan orang Indonesia? 

a. Tidak ada 

( Jika Ada, lihat pertanyaan berikut) 

b. Ada 

2. Apabila ada pekerjaan yang perlu dikerjakan secara bersama atau team work , 

dapatkah anda bekerja sama dengan karyawan orang indonesia ? 

a. Tidak bisa b. Bisa 

Jika Bisa, tolong berikan contoh dalam bentuk kerjasama tersebut ! 

Universitas Darma Persada 



3. Ketika ada rapat, apakah orang lndonesia diik:utsertakan? 

a.Tidak b. Iya 

( Jika iya,berikan alasannya dan lihat pertanyaan berikut) 

4. Apakah orang Indonesia boleh memberikan saran dalam rapat ? 

a.Tidak Boleh 

Jika boleh, tolong berikan alasan dan contoh 

b. Boleh 

5. Bagaimana membuat lingkungan kerja yang nyaman terhadap karyawan yang lain? 

6. Apakah kadang anda merasakan kesulitan berinteraksi terhadap karyawan orang 

Indonesia? 

a.Tidak b. Iya 

(jika iya, lihat pertanyaan berikut) (jika tidak berikan alasannya) 

7. Tolong berikan contoh kesulitan dalam berinteraksi tersebut ? Bagaimana anda 

mengatasi masalah tersebut ? 

8. Di Jepang ada istilah uchi soto di dalam lingkungan kerja, bagaimana tangapan 

anda terhadap uchi soto tersebut? 

9. Apakah Kira-kira bisa diterapkan di indonesia? 

a.Tidak b. Bisa 

Jika Tidak, berikan alasan tersebut ? 
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2. Pertanyaan untuk orang Indonesia 

Data Pribadi 

o Siapa nama lengkap anda ? 

o Dimana tempat tanggal lahir anda ? 

o Dimana alamat rumah anda ? 

o Berapa umur anda sekarang ? 

o Dimana Anda bekerja ? 

o Sudah berapa lama anda bekerja di tempat anda bekerja saat ini ? 

o Apa Jabatan anda saat ini ? 

Data Penelitian 

I .  Apakah di tempat anda bekerja ada karyawan orang Jepang ? 

a. Tidak ada 

( Jika Ada, lihat pertanyaan nomor 2 dan 3) 

b.Ada 

2. Apa jabatan orang jepang tersebut ? serta berapa banyak orang-orang jepang yang 

bekerja disana ? 

3. Apabila ada pekerjaan yang perlu dikerjakan secara bersama atau team work, 

dapatkah anda bekerja sama dengan karyawan orangjepang? 

a.Tidak bisa b. Bisa 

(*jika bisa, tolong berikan contoh dalam bentuk kerjasama tersebut ) jika tidak, 

berikan alasan tersebut 

4. apabila ada rapat internal ditempat anda kerja, apakah anda diikutsertakan ? 

a. 1ya b. Tidak c. kadang-kadang 
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