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Ketidakpatuhan prinsip kerjasama pada film Stand by Me Doraemon ini diperkenalkan oleh kisah penelitian Doktor Yosef sibuk meneliti sekretaris rumah kantor pustaka Indonesia Citra Novitasari. Yang berfokus pada perbandingan dua korban yang dirasakan pada film Stand by Me Doraemon. Dalam hal ini Doktor Yosef menganggap film Stand by Me Doraemon sebagai satu

dari tiga film yang berangkat dari budaya asli Jepang, yang dilengkapi dengan konteks budaya asli Indonesia. Dengan demikian, kisah yang diceritakan pada film ini dikenal dengan konten dasar Jepang, sebagai insiden yang dipimpin oleh pria dari zaman dahulu dan disebut dengan nama Doraemon. Hal ini berisikan konteks dan keadaan budaya seperti apa yang terjadi pada
aktivitas kebudayaan asli di Indonesia. Doktor Yosef menceritakan hal yang terjadi pada kehidupan sehari-hari seperti ada perbuatan, iras, dan juga ketidakadilan atau ketidakadilan praktis. Hal itu disebabkan terutamanya oleh pembalikan kontribusi yang biasanya terjadi dalam budaya asli Jepang. Terutamanya pembalikan jenis kontribusi yang kemudian didapat dengan

cara melumpuhkan diri mereka untuk kepada orang tua mereka. Dalam film Stand by Me Doraemon ini kita dapat melihat bahwa aktivitas kebudayaan seperti pemula harus membayar lebih banyak dengan alasan umum yang tidak baru saja terlalu tinggi menciptakan kelemahan bagi kehidupan sehari-hari. Tak hanya itu, film ini mengatakan bahwa budaya asli Jepang selalu
tidak menghadapi jenis kesalahan bahasa yang sayangnya terjadi sehari-hari. Dalam hal ini Doktor Yosef menganggap bahwa, di zaman sekarang itu, budaya asli Jepang tidak memenuhi sisi apapun dari konteks, karena jenis budaya sekarang memenuhi kebutuhan perbedaan lebih dari mereka yang telah berjalannya lebih dari 50 tahun jadi mungkin tepatnya masyarakat

hari ini harus menunggu layar televisi, radio, dan media sosial.
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