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BAB II 

BUDAYA POPULER JEPANG DAN KOMUNITAS JAPAN CULTURE 

DAISUKI MALANG 

Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki beragam budaya, baik 

tradisional culture maupun modern culture atau yang lebih dikenal dengan pop 

culture (budaya populer). Eksistensi budaya populer Jepang tidak dengan serta 

menghilangkan budaya tradisional yang telah hidup di tengah masyarakat 

Jepang.Akan tetapi budaya populer telah tumbuh berdampingan dengan budaya 

tradisionalnya bahkan budaya populer Jepang telah berkembang ke seluruh penjuru 

dunia.Berbagai macam produk budaya populer baik berupa manga, anime, cosplay, J-

music, video game, dll telah diekspor ke berbagai negara di seluruh dunia. 

2.1  Perkembangan Budaya Populer Jepang 

Konsep budaya populer Jepang diperkenalkan oleh Hidetoshi Kato yang 

mengatakan bahwa istilah budaya populer dalam Bahasa Jepang lebih tepat disebut 

sebagai taishuu bunka atau budaya massa
17

. Budaya populer memiliki beberapa 

makna antara lain: 

                                                           
17 Hidetoshi Kato. 1989. “Handbook of Japanese Popular Culture”. Westport: Greenwood 
Press. Hal. XviiDiakses melalui https://webspace.yale.edu/wwkelly/pubs-
archive/WWK_1990_MN_45-4.pdf pada 24 April 2016 jam 14.30 

https://webspace.yale.edu/wwkelly/pubs-archive/WWK_1990_MN_45-4.pdf
https://webspace.yale.edu/wwkelly/pubs-archive/WWK_1990_MN_45-4.pdf
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a. Budaya populer merupakan budaya yang disukai oleh banyak orang. Hal ini 

terlihat dari tingkat penjualan buku, CD, DVD, tingkat kehadiran dalam konser-

konser musik maupun festival-festival. 

b. Budaya populer dapat dimaknai sebagai budaya yang tersisa atau budaya yang 

inferior setelah menentukan budaya yang termasuk ke dalam high culture. 

Budaya populer dalam hal ini merupakan produk-produk seperti teks-teks, karya-

karya atau tindakan-tindakan yang tidak tergolong ke dalam high culture. Budaya 

yang tergolong high culture memiliki difat eksklusif dan hanya dapat dipahami 

oleh orang-orang tertentu saja, misalnya musik klasik. 

c. Budaya populer sering diartikan sebagai „mass culture‟ atau budaya massal. 

Definisi ini merujuk pada definisi sebelumnya yakni budaya yang disukai oleh 

banyak orang. Budaya populer berdasarkan definisi ini menegaskan bahwa 

budaya populer merupakan produk budaya yang dihasilkan untuk konsumsi 

massal. 

Pasca Perang Dunia II, Jepang berusaha untuk memperbaiki dan mulai 

membangun citra positifnya di mata dunia melalui diplomasi budaya. Menurut 

Profesor Eiji Oguma dari Universitas Keio Jepang menjelaskan bahwa Jepang setelah 

Perang Dunia II mengalami 3 periode penting. Periode pertama yakni periode paska 

Perang Dunia II yang berlangsung dari tahun 1945-1954 dimana keadaan ekonomi 

Jepang pada saat ini mengalami keterpurukan akibat kekalahan selama Perang Dunia 
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II yang sangat banyak menyita sumberdaya yang dimiliki negara.Kondisi tersebut 

diperkirakan lebih buruk dari keadaan sebelumnya. 

Periode kedua yang periode salama kurun waktu 1995 hingga tahun 1991. 

Pada periode ini Jepang dengan sangat cepat mepromosikan pertumbuhan 

ekonominya baik untuk kebijakan dalam maupun luar negerinya.Hal ini ditunjukkan 

dengan bergabungnya Jepang ke dalam organisasi kerjasama ekonomi dan 

pembangunan (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD) 

pada tahun 1963.Posisi Jepang yang masuk kategori 3 besar negara dengan GNP 

(Gross National Produk) tertinggi di dunia.Selama periode ini, Jepang mengalami 

perubahan mendasar dalam struktur perekonomiannya, dari masyarakat pedesaan 

yang berbasis pada bidang pertanian menjadi masyarakat perkotaan yang berbasis 

pada industri. Oguma menjelaskan bahwa masyarakat yang menghuni perkotaan di 

Jepang pada tahun 1945 hanya berkisar 28%, tetapi pada tahun 1970-an angka 

tersebut meningkat drastis menjadi 72%
18

. 

Periode ketiga berlangsung dari tahun 1992 hingga sekarang. Kondisi 

domestik Jepang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode 

sebelumnya.Angka pertumbuhan ekonomi hanya meningkat sebesar 2% saja 

sedangkan angka pengangguran meningkat menjadi 10%. Sistem jaminan pekerja 

                                                           
18Rina Sukamar dan Yusy Widarahesty. 2011. “Perkembangan Diplomasi Luar Negeri Jepang 
di ASEAN Pasca Perang Dunia II”. Diakses melalui 
http://lemlit.uhamka.ac.id/files/makalah16Rina.pdf pada 24 April 2016 jam 14.30Hal. 283-
284 

http://lemlit.uhamka.ac.id/files/makalah16Rina.pdf
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Jepang juga mulai mengalami penurunan yang mengakibatkan jumlah tenaga kerja 

paruh waktu meningkat tajam.Pada tahun 1965 hingga 1980-an, jumlah masyarakat 

Jepang yang berada dalam kelas menengah sebesar 86% namun saat ini angka 

tersebut sangat jauh berkurang
19

. 

Memasuki pertengahan 1990-an, perekonomian Jepang mengalami beberapa 

permasalahan yang turut berdampak terhadap diplomasi yang dilakukan 

pemerintah.Jepang mengalami perlambatan perekonomian dan berdampak pada 

defisit keuangan
20

. Periode ini, oleh McCurry, sering disebut sebagai “lost 

decade”
21

.Akan tetapi, kondisi semacam ini justru memunculkan sebuah fenomena 

menarik yang belum pernah terjadi dalam diplomasi Jepang. Kondisi negatif ini 

mampu mendorong terjadinya creativity boom,terutama bagi kalangan generasi muda 

Jepang. Kondisi ini memungkinkan generasi muda untuk berekspres dan 

mengembangkan diri di tengah kondisi perekonomian yang sedang melambat. 

Fenomena ini akhirnya mendapat perhatian dari pemerintah. Berbagai 

bentuk dari creativity boom meliputi anime, manga, fashion, kulinari, maupun musik 

populer Jepang (J-Pop) mulai berkembang dan menyebar di dalam masyarakat 

internasional
22

. Berbagai bentuk tersebut lebih dikenal dengan istilah pop culture atau 

                                                           
19Ibid 
20 Kazuo Ogoura.Loc cit. Hal: 49-50 
21McCurry.Loc cit. 2008.  
22Kazuo. Loc cit. Hal: 50 
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budaya pop dan bagi sebagian pengamat diidentikkan dengan budaya ultra modern
23

. 

Laju globalisasi yang semakin cepat juga turut mendorong proses internasionalisasi 

pop culture Jepang. Proses globalisasi yang sedang melanda dunia ditambah telah 

terbentuknya identitas baru Jepang menjadi tonggak awal bagi generasi baru dalam 

diplomasi Jepang dalam masyarakat internasional. 

Arah pergeseran yang ditunjukkan Jepang dalam diplomasi internasionalnya 

juga turut dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang juga melanda dunia, terutama 

Asia. Perkembangan perekonomian yang sangat pesat yang ditunjukkan oleh 

beberapa negara Asia terutama Tiongkok, Korea Selatan dan India semakin 

menunjang kegiatan kebudayaannya ke penjuru dunia. Diplomasi budaya Jepang 

pada akhirnya mendapat tantangan dari prodek kebudayaan Korea Selatan (K-pop) 

dan Bolliwood. Atas dasar faktor inilah, pemerintah Jepang mulai memfokuskan diri 

pada aspek ultra-modern  dari masyarakat Jepang
24

. 

Penggunaan budaya populer Jepang diusulkan sebagai sarana diplomasi 

Jepang pada November 2006 oleh the Council on the Movement of People across 

Borders sebagai dewan penasehat Taro Aso yang pada waktu itu masih menjabat 

sebagai Menteri Luar Negeri Jepang. Hal ini didasarkan pada popularitas manga dan 

anime yang sangat tinggi di luar Jepang sehingga pemerintah Jepang berupaya untuk 

memanfaatkan hal tersebut. Budaya populer secara resmi digunakan oleh 

                                                           
23Kazuo. Loc cit. Hal: 50 
24Kazuo. Loc cit. Hal: 4 
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Kementerian Luar Negeri Jepang pada 2007 sesuai dengan Japan Diplomatic 

Bluebook 2007 yang menyatakan : 

“Japan should take advantages of the usefulness of incorporating culture 

into diplomacy, proposing the creation of an award for up-and-coming no-

japanese manga artist, the introduction of superior works of Japan’s anime 

abroed as Cultural Ambassadors
25

” (Japan Diplomatic Bluebook, 2007. Hal: 25) 

Kemeterian Luar Negeri Jepang (Ministry of Foreign Affairs) dalam situs 

resminya mejelaskan bahwa tujuan dari penggunaan budaya populer sebagai media 

diplomasi luar negeri Jepang adalah untuk meningkatkan pengertian dan kepercayaan 

masyarakat internasional terhadap Jepang. Penggunaan budaya populer juga menjadi 

salah satu inisiatif disamping penggunaan seni dan budaya tradisional.Salah satu 

bentuk usaha pemerintah Jepang dalam diploasi budayanya ialah dengan 

menyelenggarakan International Manga Award pada tahun 2007. 

Kementerian luar negeri Jepang juga telah memulai proyek Anime 

Ambassador pada tahun 2008. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan ketertarikan 

masyarakat internasional pada Jepang melalui Anime. Tepat pada bulan Maret 2008, 

Menteri Luar Negeri yang pada saat itu masih dijabat oleh Koumura menjadikan 

Doraemon sebagai duta anime Jepang. Pemerintah juga menunjuk para pemimpin 

muda yang berprestasi dalam bidang budaya populer Jepang, terutama fashion, 

                                                           
25 Japan Diplomatic Bluebook, 2007. Hal: 25. Diakses melalui 
http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/ pada 10 Maret 2016 jam 08.00 

http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/
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menjadi Trend Communicators of Japanese Pop Culture atau Kawaii Ambassadors 

untuk menjalankan publisitas. 

 

Gambar 1. Doraemon sebagai duta anime (Anime Ambassador 2008) 

Pemerintah Jepang juga mendukung terlaksananya sebuah event World 

Cosplay Summit (WCS) disamping penunjukan duta anime. Event WCS bertujuan 

untuk “....contribute to creation of international exchange of youth culture born in 

Japan through manga and anime
26

”. Cosplay adalah sebuah kegiatan mengikuti 

tokoh atau karakater dalam manga ataupun anime, baik meniru dalam hal berpakain, 

berdandan ataupun beraksi. Event ini juga diadakan dikarenakan cosplay memperoleh 

                                                           
26I Made Wisnu Seputera Wardana Dkk. “Penggunaan Budaya Populer dalam Diplomasi 
Budaya Jepang melalui World Costplay Summit”. 
http://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/download/13475/9174 pada 2 April 2016 jam 
10.00Hal. 8-10 

http://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/download/13475/9174


34 
 

popularitas yang cukup tinggi di dunia internasional. Tingginya angka populritas 

cosplay tidak terlepas dari popularitas anime dan manga yang menjadi basis cosplay 

di berbagai negara. Event WCS diadakan untuk pertama kalinya pada 12 Oktober 

2003 yang dikuti oleh 4 negara yakni Jepang, Jerman, Perancis dan Italia. Jumlah 

negara peserta WCS mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tercatat pada 

penyelenggaraan even WCS thun 2014 dihadiri oleh 24 negara peserta termasuk 

Kuwait dan Portugal sebagai negara pengamat (observer)
27

.  

 

Gambar 2. Salah satu Cosplayer luar negeri pada acara World Cosplay Summit 2016 

2.1.1  Jenis-Jenis Budaya Pop Jepang 

Budaya populer Jepang terdiri dari berbagai jenis produk budaya seperti 

anime, manga, Japan music (J-Pop), dorama dan game. Dari berbagai macam jenis 

budaya populer, manga dan anime menjadi salah satu produk budaya pop Jepang 

yang sedang berkembang pesat. Perkembangan ini tidak hanya terbatas di tengah 

                                                           
27Ibid 
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masyarakat Jepang itu sendiri, akan tetapi telah berkembang lintas negara bahkan 

lintas benua. Tingginya animo masyarakat internasional terhadap budaya pop Jepang 

sangat terlihat dalam acara World Cosplay Summit yang diselenggarakan setiap 

tahunnya. 

Anime 

Anime berasal dari kata animation dalam Bahasa Inggris yang digunakan 

orang Jepang untuk menyebut sebuah tayangan animasi. Saat ini, anime telah 

menjadi bahasa umum yang banyak digunakan untuk menyebut sebuah tayangan 

atau film animasi atau kartun buatan Jepang.Animasi pertama kali dikenal pada abad 

ke-19 yakni selama era Meiji (1868-1912). Tayangan animasi pertama buatan Jepang 

adalah animasi pendek karya Oten Shimokawa dengan judul Imokawa Mukuzo 

Genkanbun no Maki (Mukuzo Imokawa, the Doorman)dengan durasi 5 menit yang 

menjadi tayangan selingan dalam bentuk tanpa suara dalam film-film di bioskop 

pada tahun 1917
28

. Anime selanjutnya dirilis pada tahun 1945 dengan judul 

Hukujaden (The Legend of White Serpent, aka Panda and the Magic Serpent)
29

. 

Tahun 1927 menjadi sebuah periode paling mutakhir dalam dunia 

animasi.Amerika Serikat melalui Disney berhasil membuat sebuah film animasi 

menggunakan suara. Hal tersebut mempengaruhi Jepang untuk membuat hal yang 

                                                           
28Diakses melalui http://the-dailyjapan.com/sejarah-perkembangan-anime-di-jepang/ pada 
14 Desember 2016. Jam :  09.30 
29 Yolana Wulansuci.Loc cit. Hal: 16 

http://the-dailyjapan.com/sejarah-perkembangan-anime-di-jepang/
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serupa.Jepang kemudian memproduksi anime disertai musik pada 1927 dengan judul 

“Kujira” Noburo Ofuji.Sedangkan anime pertama yang menggunakan percakapan 

adalah “Kuro Nyago” karya Ofuji pada tahun 1930 dengan durasi 90 detik
30

. 

Perkembangan teknologi sangat berhubungan erat dengan perkembangan 

anime Jepang. Seiring dengan perkembangan teknologi, terutama perkembangan 

media televisi, anime juga mengalami perkembangan dengan dibuat serial 

televisinya.Serial anime pertama adalah Manga Karendaa (Otogi Manga Calendar) 

yang dirilis tahun 1962 sebanyak 312 episode.Tahun 1963, serial anime Tetsuwan 

Atomu (Astro Boy), Tetsujin 28-go (Gigantor) dan 8 Man berhasil meraih 

kesuksesan. Kesuksesan Astro Boy tidak hanya diperoleh di tanah Jepang, akan tetapi 

popularitasnya mencapai daratan Amerika, beberapa negara Eropa dan Asia
31

. 

Bahkan popularitas anime Sen to Chihiro no Kamikakushi (Spirited Away) berhasil 

menjadi juara sebagai Best Animated Feature Filmdalam Academy Award tahun 

2001dan Golden Bear Award dalam Berlin Film Festival
32

. 

Anime menjadi salah satu budaya populer Jepang yang dinikmati secara luas. 

Tercatat lebih dari 80 judul anime ditayangkan dalam 1 tahun dengan jumlah 

penonton perminggu mencapai 1 juta orang. Sedangkan jumlah penjualan anime di 

                                                           
30Diakses melalui http://the-dailyjapan.com/sejarah-perkembangan-anime-di-jepang/ pada 
14 Desember 2016. Jam :  09.30 
31Yolana. Loc cit. Hal: 16 
32Yolana. Loc cit. Hal: 16 

http://the-dailyjapan.com/sejarah-perkembangan-anime-di-jepang/
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Jepang mencapai US$ 27 miliar pada 2006
33

. Menurut Japan Information Network, 

dari total peredaran film animasi/kartun  di seluruh dunia sekitar 60% berasal dari 

Jepang.  

 

Gambar 3. Berbagai macam anime yang beredar secara internasional 

Manga 

Manga merupakan salah satu jenis budaya populer yang sangat terkenal 

karena sifatnya yang ringan dan mudah di baca. Manga bisa juga diartikan sebagai 

komik dalam Bahasa Indonesia. Manga terdiri dari dua huruf kanji „man‟ yang 

berarti penuh, tidak beraturan  dan “ga” yang berarti gambar. Secara harfiah manga 

bisa diartikan penuh dengan gambar yang tidak beraturan. Manga terdiri dari 

berbagai jenis, seperti Shooujo manga yaitu komik perempuan dan shounen manga 

yaitu komik laki-laki, Kodomo manga komik anak-anak dan manga dewasa
34

. 

                                                           
33Yolana. Loc cit. Hal: 17 
34Yolana. Loc cit. Hal: 13 



38 
 

Manga diimpor sebagai hiburan, tetapi pengaruh jalan cerita dan visualnya 

dapat dilihat dengan jelas di negara-negara Asia Tenggara, terutama Indonesia. 

Manga tidak hanya sukses dalam hal penjualan, tetapi juga dalam hal penyebaran 

budaya Jepang melalui penggunaan visual untuk menceritakan suatu kisah dengan 

menggunakan ikon-ikon sebagai representasi segala sesuatu, untuk memsimplifikasi 

visual tersebut. Simplifikasi inilah yang menjadi alat efektif untuk bercerita dalam 

media apapun
35

. Daya visual manga yang tidak realistis membawa dampak yang 

sangat besar dalam menarik perhatian pembaca.Efek imajinatif justru menjadi daya 

tarik terutama bagi generasi muda. 

Manga memiliki latar belakang sejarah yang panjang dan terus berkembang 

hingga sekarang. Manga diperkirakan telah ada semenjak zaman Tokugawa.Salah 

satu tokoh dalam perkembangan dunia manga modern Jepang adalah Osamu 

Tezuka.Osamu Tezuka dikenal sebagai “God of Manga” dan dianggap sebagai 

penemu manga modern Jepang.Osamu Tezuka dikenal luas sebagai mangaka 

(penulis manga) dengan tema perdamian dan kemanusiaan. Karya Tezuka yang 

berjudul Shin Takarajima (New Treasure Island) muali diterbitkan pada tahun 1947 

dan berhasil mencatat penjualan mencapai 400.000 kopi
36

. Pada tahun 1952, karya 

Tetzuka yang mencapai puncak adalah Tetsuwan Atomu (Astro Boy) yang kemudian 

                                                           
35 Stella Edwina Mangowal. 2010. “Softpower Jepang : Studi Kasus JENESYS (Japan-East Asia 
Network o Exchange for Students and Youth)”. Jakarta: UI. Diakses melalui 
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/135761-T%2028001-Soft%20power-HA.pdf pada 12 April 
2016 jam 13.15Hal: 60 
36 Ibid. Hal: 14 

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/135761-T%2028001-Soft%20power-HA.pdf


39 
 

diangkat menjadi serial anime pada tahun 1963. Hingga pada tahun 1980-an anime 

astro Boy diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan kembali meraih sukses yang 

luar biasa di luar Jepang
37

. 

 

Gambar 4. Manga Astro Boy karya Osamu Tetzuka. 

Popularitas manga semakin meluas dan tidak terbatas ruang dan waktu. 

Manga telah menjadi favorit tidak hanya bagi masyarakat Jepang tetapi juga 

masyarakat di luar Jepang. Pecinta manga juga tidak terbatas usia. Hal ini terlihat 

tingkat penjualan manga. Pada tahun 2006, tingkat penjualan manga di Jepang saja 

menyentuh  481 milyar yen. Sedangkan di luar negeri seperti di Amerika Serikat, 

total penjualan manga telah mengalami peningkatan sebanyak 22% dari US$ 7,8 juta 

                                                           
37 Ibid. Hal: 14 
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pada tahun 2005 meningkat menjadi US$ 9,5 juta pada tahun 2006
38

. Popularitas 

manga juga dapat dilihat dari terselenggaranya berbagai acara yang berkaitan dengan 

manga baik di dalam negeri Jepang ataupun di luar negeri.Acara-acara tersebut 

meliputi pemberian penghargaan kepada para mangaka ataupun acara yang diadakan 

secara lokal oleh komunitas-komunitas pecinta manga di seluruh dunia, tidak 

terkecuali di Indonesia. 

Cosplay 

Cosplay berasal dari Bahasa Jepang “Kosupure (コスプレ)” namun orang 

jepang lebih familiar menggunakan istilah “cosplay” yang merupakan gabungan dari 

kata “Costume” dan “Play”. Cosplay dapat diartikan sebagai hobi mengenakan 

pakaian beserta aksesori dan rias wajah seperti yang dikenakan tokoh-tokoh dalam 

anime, manga, dongeng, video game, maupun penyanyi/musisi. Pemeran cosplay 

dikenal dengan istilah cosplayer. Peserta Cosplay bisa dijumpai dalam acara 

perkumpulan sesama penggemar (Doujin Circle) seperti Comic Market atau acara 

grup musik bergenre Visual Kei. 

Perkembangan budaya cosplay sangat dipengaruhi oleh tradisi penggemar 

fiksi ilmiah di Amerika Serikat. Para penggemar tersebut sering mengadakan sebuah 

konvensi fiksi ilmiah denan dihadiri oleh peserta yang mengenakan kostum seperti 

kostum yang dikenakan para tokoh film. Tradisi ini kemudian sampai ke Jepang pada 

                                                           
38 Ibid. Hal: 15 
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dekade 1970-an dalam bentuk acara peragaan kostum dan pertama kali 

diselenggarakan tahun 1978 di Ashinoko, Perfektur Kanagawa. Hal ini dimulai pada 

acara Nihon SF Taikai ke-17. Penyebaran ini semakin dipercepat oleh penerbitan 

majalah anime di Jepang yang sedikit demi sedikit mulai memuat berita tentang acara 

cosplay dalam berbagai macam pameran. Majalah Fanroad menjadi majalah pertama 

yang meliput tema cosplay secara besar-besaran dan mengorbit pada edisi perdananya 

di bulan Agustus 1980
39

. 

 

Gambar 5. Perbedaan karakter versi Manga/anime (kiri) dengan cosplay (kanan) 

Menurut Wada, Vice President dari COSPA Inc (sebuah perusahaan pembuat 

kostum karakter untu Cosplay) mengungkapkan bahwa kegiatan cosplay sudah 

dimulai sejak 30 tahun lalu. Berdasarkan keterangan dalam dokumen di tahun 1980, 

                                                           
39Diakses melalui https://www.divertone.com/sejarah-perkembangan-cosplay-di-dunia/ 
pada 15 Desember 2016. Jam 10.00 

https://www.divertone.com/sejarah-perkembangan-cosplay-di-dunia/
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kegiatan cosplay dimulai sejak acara tahunan terbesar di Jepang bernama Comiket 

(Comic Market) dimana terdapat banyak orang yang berpakaian seperti karakter pada 

Batlleship Yamato. 

Hobi cosplay semakin menyebar dan meluas di tengah masyarakat Jepang. 

Fenomana cosplay telah menjadi hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Sedangkan 

dalam dunia internasional, cosplay baru dikenal sebagai salah satu budaya populer 

Jepang sekitar tahun 2000-an seiring dengan perkembangan dunia digital dan internet. 

Pada saat ini cosplay sudah berkembang dengan pesat di seluruh dunia. Manurut 

laporan Kompas (24/9/2006) dalam tulisan Antar Venus
40

, pada saat ini komunitas 

pecinta J-fashion telah muncul di berbagai kota besar di Indonesia khususnya 

Bandung dan Jakarta. Di Kota Bandung sendiri, jumlah komunitas yang muncul 

diperkirakan lebih dari 20 dengan jumlah anggota yang mencapai ratusan orang. 

2.2      Profil Komunitas Japan Culture Daisuki Malang 

2.2.1  Latar Belakang Komunitas Japan Culture Daisuki Malang 

Ragam budaya populer Jepang yang sekarang populer secara umum meliputi 

seni pertunjukan, film, comic/manga, anime, music dan fashion. Berbagai produk 

budaya populer tersebut tersebar melalui media seperti televisi, majalah, komik, 

pertukaran pelajar dan pariwisata, internet dan lain-lain. Melalui budaya populernya, 

                                                           
40Antar Venus dan Lucky Helmi. 2010. “Budaya Populer Jepang di Indonesia: Catatan Studi 
Fenomenologis tentang Konsep Diri Anggota Cosplay Party Bandung”. Diakses melalui 
http://jurnalaspikom.org/index.php/aspikom/article/download/9/6 pada 5 April 2016 jam 
20.10 

http://jurnalaspikom.org/index.php/aspikom/article/download/9/6
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Jepang secara tidak langsung juga turut memperkenalkan nilai-nilai serta budaya 

tradisionalnya seperti penggunaan bahasa, busana tradisional seperti kimono dan 

yukata, tarian, semangat bushido dan lain sebagainya. Hal ini mendapat respon yang 

sangat baik dari masyarakat internasional yang ditandai dengan dibentuknya 

komunitas-komunitas pecinta budaya Jepang dan berbagai macam even yang 

menampilkan kebudayaan Jepang di berbagai negara. 

Perkembangan konsumsi budaya populer Jepang sering kali cenderung 

terbentuk kelompok atau komunitas penggemar atau yang sering disebut dengan 

fandom. Fandom adalah sebuah istilah yang digunakan untuk merujuk pada sebuah 

subkultur yang dibangun oleh para penggemar yang didasari oleh rasa simpati dan 

persahabatan dengan sesama penggemar lain yang masih memiliki ketertarikan yang 

sama. Para penggemar pada umumnya tertarik bahkan dengan hal-hal rinci yang 

berhubungan dengan objek kegemarannya dan menghabiskan sebagian waktu dan 

energi dalam keterlibatan mereka dalam sebuah fandom. 

Perkembangan budaya pop Jepang, terutama dalam wujud fashion J-Fashion 

muncul di Indonesia pada awal tahun 2004. Pertama-tama J-Fashion berkembang di 

Jakarta, kemudian menyebar ke berbagai Kota besar di Indonesia. Sebelum J-Fashion 

dalam bentuk cosplay populer, fenomena popularitas anime dan manga terlebih 



44 
 

dahulu berkembang pesat di tengah masyarakat Indonesia terutama kaum muda 

perkotaan Indonesia sepanjang parh kedua tahun 1990-an hingga tahun 2000
41

. 

Fenomena perkembangan budaya Jepang di Indonesia mulai terlihat pertama-

tama di Jakarta kemudian mulai menyebar ke berbagai kota lain. Sebelum cosplay 

populer, anime dan manga telah lebih dahulu menjadi trend budaya populer Jepang 

yang diminati kaum muda perkotaan Indonesia sepanjang paruh kedua tahun 1990-an 

hingga tahun 2000. Pada awalnya cosplay tidak begitu terkenal di Indonesia. Begitu 

memasuki  awal tahun 2000-an, beberapa event seperti Gelar Japan Universitas 

Indonesia mengadakan sebuah event cosplay. Tetapi pada saat itu belum ada yang 

berminat, acara tersebut hanya diadakan oleh sebuah event organizer yang masih 

berasal dari acara Gelar Jepang tersebut. 

Menurut laporan Kompas (24/9/06), komunitas pecinta J-Fashion telah 

muncul di berbagai kota besar di Indonesia khususnya Jakarta, Bandung dan 

Surabaya. Di Kota Bandung, jumlah komunitas yang ada diperkirakan lebih dari dua 

puluh dengan junlah anggota yang mencapai ratusan orang. Beberapa diantara 

komunitas tersebut adalah Cosplay Party, Ulets, dan Kansai
42

.Terdapat juga Anime 

Festival Asia (AFA) dan Comic Con yang menjadi salah satu event organizer terbesar 

di Indonesia dalam pagelaran budaya Jepang. Komunitas Cosura menjadi komunitas 

                                                           
41Ibid 
42Ibid 
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cosplay yang populer di Suarabaya. Popularitas komunitas Cosplay juga turut 

berkembang ke berbagai daerah, salah satunya Kota Malang di Jawa Timur. 

 Kota Malang sangat identik sebagai kota pariwisata mengingat lokasinya yang 

sangat strategis dan dikelilingi beberapa gunung. Di samping mendapat julukan 

sebagai kota pariwisata, Malang juga identik dengan kota pendidikan. Hal ini didasari 

oleh keberadaan berbagai sekolah dan perguruan tinggi maupun universitas yang 

berada di Malang. Berbagai komunitas pecinta Jepang mulai tumbuh di kota Malang. 

Latar belakang kota Malang sebagai kota pendidikan menjadikan Malang sebagai 

salah satu daya tarik masyarakat untuk menempuh pendidikan di kota Malang, 

terutama bagi generasi muda. Salah satu komunitas yang sedang berkembang adalah 

Japan Culture Daisuki atau yang lebih dikenal JCD. 

Japan Culture Daisuki atau yang lebih dikenal sebagai JCD adalah sebuah 

komunitas pecinta budaya Jepang yang berpusat di kota Malang. Komunitas tersebut 

menjadi sebuah wadah bagi para peminat budaya populer Jepang untuk dapat saling 

bertemu dan berinteraksi. JCD didirikan pada awal bulan Maret tahun 2012 dengan 

anggota awal sekitar 25 orang. 

Awal mula berdirinya JCD diawali dari sebuah ide salah satu anggota yang 

menginginkan adanya sebuah festival budaya Jepang rutin digelar di kota Malang 

karena pada saat itu festival budaya Jepang di Kota Malang masih sangat jarang 

diadakan. Mereka menginginkan festival budaya Jepang diadakan setian tahun dalam 
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waktu berkala. Sebelum berdirinya JCD ada beberapa komunitas lain yang juga 

dikenal di kota Malang namun keberadaan mereke masih tertutup dan kurang 

mendapat perhatian. Oleh sebab itu, JCD kemudian bekerjasama dengan komunitas2 

yang lain untuk mengadakan event yang bernama “Japan Romantic Festival” pada 

tahun 2012. Event tersebut menjadi event pertama JCD di Kota Malang. Sedangkan 

nama Japan Culture Daisuki itu sendiri berawal dari iseng dengan akronim “Jancuki”. 

Pemberian nama ini bagi masyarakat Jawa Timur lebih mudah diingat. 

Menurut Nizar, istilah jancuki lebih familiar dengan kata jancuk dalam bahasa Jawa. 

Kata jancuk tergolong kata kasar namun sangat sering digunakan dalam pertemanan 

sehari-hari.Tapi seiring perkembangan waktu, pengguanaan istilah ini tidak lagi 

dipergunakan. Mereka menggunakan strategi rebranding dengan mengganti 

namaJancuki dangan JCD. 

Pemberian nama JCD memilik makna tersendiri. JCD merupakan singkatan 

dari Japan Culture Daisuki.JCD terdiri dari kata Japan yang berarti Jepang atau 

identik dengan negara Jepang.Culture adalah sebuah kata dalam bahasa Inggris yang 

berarti budaya.Penggunaan kata budaya mengacu pada budaya tradisional dan 

populer.Sedangkan Daisuki berasal dari Bahasa Jepang yang berarti suka.Sehingga 

makna dari Japang Culture Daisuki adalah saya suka budaya Jepang. Pemberian nama 

ini, menurut nizar sesuai dengan visi dan misi komunitas JCD. 
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2.2.2   Identitas Komunitas Japan Culture Daisuki 

Japan Culture Daisuki terbentuk sejak tahun 2012.Sebagai sebuah komunitas, 

JCD memiliki sebuah lambang yang menjadi identitas diri mereke.Lambang JCD 

menjadi semacam alat yang mampu mempererat hubungan tiap anggota.DI samping 

itu, lambang tersebut juga mempermudah bagi masyarakat untuk mengenal jati diri 

komunitas JCD di Kota Malang. 

 
Gambar 6: Lambang Komunitas Japan Culture Daisuki 

Lambang JCD terdiri dari 2 gambar yang sangat terkenal yakni gambar 

origami burung bangau dan lingkaran Merah dengan latar belakang putih.Kesenian 

origami merupakan sebuah kesenian tradisional yang berasal dari negara 

Jepang.Origami sendiri bermakna sebagai sebuah usaha ataupun sebuah kreatifitas 

seseorang.Nilai dari usaha dan kreatifitas ini yang mengilhami setiap anggota JCD 

untuk menciptakan sesuatu dari hasil jerih payah dan usaha sendiri. 
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Burung Bangau dalam filosofi budaya Jepang diyakini akan terkabulnya 

setiap keinginan dan harapan. Dalam filosofi masyarakat Jepang terbentuk sebuah 

keyakinan barang siapa yang membuat 1000 origami burung bangau maka setiap 

keinginannya akan terkabul. Menurut Nizar “Origami Burung Bangau bermakna 

melambangkan sebuah karya dari usaha sendiri (berdikari). Gambar bangau sendiri dipilih 

berdasarkanfilosofi masyarakat Jepang yang menyimbolkan bahwa keinginan dan harapan 

yangg tinggi yang akan kita capai
43

”. Gambar lingkaran merah dengan latar belakang 

warna putih mengindikasikan dengan bendera Negara Jepang.  

2.2.3  Visi dan Misi Komunitas Japan Culture Daisuki 

Komunitas JCD mempunyai visi untuk menjadi media informasi budaya 

tradisional dan pop Jepang bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat 

Malang.Dalam upaya memperkenalkan budaya populer Jepang tersebut, JCD 

mengadakan sebuah event yang dapat dikenal dan dijangkau oleh masyarakat 

luas.JCD juga menggunakan berbagai media terutama media sosial untuk mencapai 

visi mereka.Media sosial menjadi sarana yang paling efektif, efisien dan mudah 

menjangkau masyarakat karena sifatnya yang sanngat fleksibel dan berlipat 

ganda.Disamping sebagai media informasi tentang budaya Jepang bagi masyarakat, 

JCD juga menjadi sebuah komunitas bagi berkumpulnya sesama para pecinta budaya 

populer Jepang. 

                                                           
43Hasil interview dengan Nizarudin Rais, Divisi Humas Komunitas JCD pada 25 Oktober 2016 
bertempat di Comic Cafe 18.00 
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2.2.4  Struktur Keanggotaan Komunitas Japan Culture Daisuki  

Pada masa awal berdiri, JCD beranggotakan 25 anggota tetap.Hal ini didasari 

oleh keinginan untuk mengadakan sebuah acara berkaitan dengan budaya populer 

Jepang mengingat pada saat itu acara semacam itu masih sangat jarang diadakan. 

Akan tetapi dalam kurun waktu sekitar 4 tahun sejak berdirinya JCD telah terjadi 

perubahan dalam jumlah anggota. Tercatat pada tahun 2014 jumlah anggota tetap 

menjadi 16 orang dan pada tahun 2016 anggota tetap hanya berjumlah 6 orang 

(official). Pengurangan jumlah anggota JCD lebih disebabkan oleh kesibukan tiap 

individu masing-masing. 

Sebagai sebuah komunitas dan event organizer, jumlah anggota JCD terbilang 

sangat minim.Meskipun dengan anggota yang sangat minim, semangat JCD masih 

sangat tinggi.Hal ini dibuktikan dengan terlaksananya berbagai macam event yang 

diadakan setiap tahunnya.Guna menanggulangi kekurangan anggota, JCD melakukan 

rekrutmen anggota tidak tetap terutama ketika diadakan event. Hal ini membuktikan 

bahwa JCD telah mendapat tempat terutama bagi para pecinta budaya Jepang di 

Indonesia. 

Tabel 2: Daftar Anggota Komunitas JCD pada tahun 2016 

No Nama Jabatan di JCD Status 

1. Alan Gea Bagaswara Project Manager Mahasiswa 

2. Anargela Alfina Aninnas Public Relation Wiraswasta 

3. Yunandha Tri Pamungkas Public Relation Wiraswasta 
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4. Brilliawan Dwi Adhi  Co. Developer Assistant Wiraswasta 

5. Stefano Henley  Content Content Developer Mahasiswa 

6. Defri Nizaruddin Rais Public Relation Karyawan 

  

Soliditas anggota JCD tetap terjaga meskipun dengan jumlah yang sedikit untuk 

ukuran sebuah komunitas terutama ketika menyelenggarakan sebuah even/acara. 

Jumlah anggota JCD pada tahun 2016 terdiri dari 6 orang. Hal tersebut terbukti 

dengan terselenggaranya even JCD di Surabaya pada tahun 2016 dan tercatat menjadi 

even pertama JCD yang diselenggarakan di luara Malang. Setiap acara yang 

diselenggarakan, JCD selalu merekrut anggota untuk ditempatkan menjadi anggota 

tambahan untuk mensukseskan acara. 

 


