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BAB III 

PENYEBARAN BUDAYA POPULER JEPANG OLEH 

KOMUNITAS JAPAN CULTURE DAISUKI DI KOTA MALANG 

Merebaknya budaya Jepang ke seluruh dunia menyebabkan munculnya 

berbagai perkumpulan, organisasi, komunitas yang bergerak dalam upaya pengenalan 

budaya Jepang kemasyarakat umum. Kemunculan perkumpulan, organisasi, 

komunitas ini untuk menyalurkan hobi dan kegemaran antar sesame penyuka budaya 

Jepang, saling bertukar informasi tentang budaya Jepang maupun menggelar acara-

acara yang berkaitan dengan kebudayaan Jepang. Komunitas tersebut menyebar 

hampir diseluruh penjuru dunia. Di Indonesia, beberapa komunitas memperoleh 

kepopulerannya terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung dan Surabaya. 

Kepopuleran komunitas pecinta Jepang juga telah menyebar ke kota-kota lain. Di 

Malang telah terbentuk komunitas pecinta Jepang dengan nama Japan Culture 

Daisuki yang telah terbentuk sejak tahun 2012 dantelah aktif dalam berbagai aktivitas 

mereka terutama kegiatan festival budaya Jepang. 

3.1  Nilai dalam Budaya Populer Jepang 

Sumber acuan nilai terhadap budaya populer Jepang adalah sebuah nilai yang 

bersumber dari bermacam-macam kepentingan. Kepentingan-kepentingan tersebut 

selalu tarik menarik satu sama lain, namun pada akhirnya disepakati secara bersama. 

Sebagai sebuah realitas sosial, seperti realitas sosial yang lainnya, konstruksi sosial 

yang dilakukan komunitas JCD atas budaya populer Jepang memiliki nilai acuan 
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yang dipakai. Nilai acuan ini bersumber dari 2 aspek, yakni nilai yang bersumber dari 

nilai-nilai budaya populer Jepang dan nilai yang bersumber dari internal komunitas 

JCD. 

3.1.1   Sumber Nilai Acuan Konstruksi Budaya Populer Jepang 

Kegiatan update status melalui media sosial terutama melalui akun facebook 

mengacu kepada nilai yang diadopsi langsung dari masyarakat Jepang. Berbagai 

macam manga dan anime memiliki nilai luhur yang hidup ditengah-tengah 

masyarakat Jepang. Terdapat juga beberapa manga dan anime yang memperlihatkan 

kehidupan sehari-hari masyarakat Jepang pada umumnya. Pesan moral yang terdapat 

dalam manga dan anime juga menjadi faktor yang mudah diterima oleh masyarakat di 

luar Jepang, bukan hanya oleh anak-anak tetapi juga remaja dan orang dewasa. 

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan budaya pop Jepang mudah 

diterima dengan baik
44

. Disamping mengadung nilai moral yang mulia, budaya pop 

Jepang juga memiliki beberapa nilai meliputi : pertama budaya populer Jepang 

memiliki kreativitas dan kualitas yang tinggi. Dalam berbagai etnis budaya populer, 

orang Jepang menuangkan kreativitasnya yang tinggi dan ditunjang dengan kualitas 

yang baik. Hal ini terlihat dari tema yang mampu dieksplorasi secara luas dan 

beragam, juga penggambaran karakter tokoh dan latar yang dibuat dengan sangat 

teliti. Kedua, budaya populer mengandung unsur kehidupan, mimpi dan relevansinya. 

                                                           
44Timothy J. Craig (ed). “Japan Pop!Inside the World of Japanese Popular Culture. Dalam 
Skripsi Yolanda Wulansuci. 2010 ”Budaya Populer Manga dan Anime sebagai Soft Power 
Jepang”. Universitas Indonesia 
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Budaya populer Jepang mencakup kehidupan dengan semua dimensinya. Tema yang 

diangkat sangat berhubungan dengan kehidupan manusia pada umumnya yang 

mencakup cinta kasih, kebaikan dan keburukan, hubungan manusia dengan alam, 

hingga mimpi dan masa depan. 

Budaya populer, terutama manga dan anime, juga mengandung idealisme 

yang kuat. Kekuatan idealisme ini ditunjukkan dalam karakter tokoh utama dan 

pendukung. Idealisme ini terlihat dari semangat yang ditunjukkan dan nilai 

perjuangan untuk mencapai tujuan maupun mimpi-mimpinya. Sebagai contoh, tokoh-

tokoh dalam manga dan anime Naruto yang memiliki nilai keberanian, setia kawan, 

semangat juang yang tinggi. Tokoh Nobita yang memiliki sifat baik, penyayang dan 

suka menolong dan beragam karakter lainnya. 

Di samping nilai yang bersumber langsung dari masyarakat Jepang, nilai 

acuan juga bersumber dari internal komunitas JCD sendiri. Komunitas JCD juga 

memasukkan beberapa nilai positif ke dalam setiap kegiatan mereka sehingga setiap 

kegiatan yang mereka lakukan tidak terkesan sia-sia. Hal tersebut diungkapkan oleh 

Nizar yang menyampaikan bahwa mereka mengadakan acara untuk dapat bersenang 

senang bersama kawan
45

. Dampak positif dari kegiatan ini dinilai mampu untuk 

menarik minat audiens sehingga kuantitas peminat bisa terus bertambah. Dengan 

bertambahnya jumlah peminat acara yang diselenggarakan serta jumlah pengikut 

                                                           
45Hasil Interview dengan Nizarudin Rais Divisi Humas JCD. Pada 25 Oktober 2016 di Comic 
Cafe Malang. 
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akun media sosial mereka, maka sedikit demi sedikit masyarakat akan mengetahui 

tentang budaya pop Jepang. 

Komunitas JCD juga memasukkan nilai kemanfaatan (usage). Nilai ini 

dianggap penting untuk mengurangi stigma negatif tentang budaya pop Jepang. 

Stigma negatif yang melekat biasanya berupa kebiasaan menyia-nyiakan waktu. Para 

peminat budaya pop Jepang biasanya akan menggunakan waktu mereka untuk 

menonton anime ataupun membaca manga dengan durasi waktu yang cukup lama. 

Hal ini bagi sebagian orang, terutama para orang tua, dinilai membuang waktu. 

Sehingga komunitas JCD memasukkan tema khusus tentang kondisi aktual dan 

faktual Jepang, teknologi Jepang yang mampu memacu minat untuk mempelajari 

ilmu dan teknologi, terutama Jepang, yang dinilai sebagai negara dengan teknologi 

maju. Komunitas JCD juga sering mengadakan berbagai macam perlombaan untuk 

mengasah kemampuan para pengunjung event mereka seperti perlombaan dubbing, 

membuat komik, hingga acara musik Jepang. 

3.1.2 Eksternalisasi Nilai dalam Media Sosial 

Tahap eksternalisasi dimulai dari interaksi antara pesan yang ingin 

disampaikan dengan dengan individu yang berinteraksi dengan komunitas JCD. 

Individu tersebut meliputi setiap follower akun media sosial mereka dan setiap 

pengunjung yang datang ke acara yang mereka selenggarakan. Proses eksternalisasi 

menjadi bagian yang penting dalam kehidupan individu dan menjadi bagian sosio-

kulturalnya. Dengan kata lain, eksternalisasi pada tahap yang sangat mendasar, dalam 
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satu pola perilaku interaksi antara individu dengan produk-produk sosial 

masyarakatnya, dalam hal ini adalah produk media sosial dan acara even yang 

terselenggara
46

. 

Ketika admin media sosial komunitas JCD melakukan posting status di media 

sosial, maka harapan terbesar dari mereka adalah agar setiap follower memperoleh 

informasi yang mereka sampaikan serta memberikan nilai acuan dan citra budaya pop 

Jepang. Eksternalisasi itu terjadi secara dini karena adanya kedekatan antara mereka 

(JCD) dan pengguna media sosial yang menjadi follower mereka. Target acuan 

mereka yang menyasar generasi muda dan kaum menengah menjadi lebih mudah 

dalam menarik peminat karena secara umum, kaum muda dan kelompok menengah 

telah masuk ke dalam kategori melek teknologi. Faktor ketergantungan terhadap 

internet juga mempermudah proses eksternalisasi yang terjadi, dimana follower setiap 

saat mengkonsumsi informasi yang beredar di media sosial dan berupaya untuk 

menyesuaikan diri dengan nilai yang ingin disebarkan. Acuan-acuan nilai tersebut 

akhirnya menjadi main frame yang tersimpan dalam memori dan membentuk citra 

tentang budaya pop Jepang. 

 

 

 

 

                                                           
46Burhan. Loc cit. Hal. 16 
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3.1.3 Obyektivasi Nilai Budaya dalam Media Sosial  

Tahap Obyektivasi sosial terjadi dalam dunia intersubyektif masyarakat yang 

dilembagakan. Pada tahap ini sebuah produk sosial berada pada proses 

institusionalisasi. Obyektivasi ini bertahan lama sampai melampaui batas tatap muka 

di mana mereka dapat dipahami secara langsung. Dengan demikian, individu 

melakukan obyektivasi terhadap produk sosial. Kondisi ini dapat berlangsung tanpa 

harus saling bertemu. Artinya obyektivasi itu bisa terjadi melalui penyebaran opini 

sebuah produk sosial yang berkembang di masyarakat melalui diskursus opini 

masyarakat tentang produk sosial, dan tanpa harus terjadi tatap muka antar individu 

dan pencipta produk sosial tertentu
47

. 

Hal terpenting dalam obyektivasi menurut berger dan Luckmann adalah 

pembuatan signifikasi, yakni pembuatan tanda-tanda oleh manusia
48

. Sebuah wilayah 

penandaan (signifikasi) dapat menjembatani wilayah kenyataan, dapat didefinisikan 

sebagai sebuah simbol dan modus linguistik dengan apa transenden seperti itu 

dicapai, dapat dinamakan bahasa simbol. Dengan demikian, bahasa memegang peran 

penting dalam obyektivasi terhadap tanda-tanda atau simbol tertentu. 

  

                                                           
47Burhan. Loc cit. Hal. 16 
48Burhan. Loc cit. Hal. 17 
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3.2 Objek Media Sosial 

Penggunaan media sosial di kalangan remaja pada saat ini merupakan 

sesuatu yang tidak dapat dihindari. Hampir setiap hari remaja mengakses media sosial 

hanya untuk mencari informasi terbaru. Aplikasi berbagi foto instagram 

memunculkan sebuah keterkaitan komunitas di Indonesia. Brand Development Lead 

Instagram APAC Paul Webster mengungkapkan keterkaitan komunitas dengan salah 

satu media sosial instagram telah mengalami pertumbuhan pesat dan senantiasa 

berinteraksi dengan mereka. Ia mengatakan “Instagram merupakan kanvas kreativitas 

bagi komunitas mobile-first Indonesia yang muda dan antusias. Orang datang ke 

Instagram untuk terinspirasi secara visual dan kami-pun senang dapat menawarkan 

solusi iklan yang menciptakan nilai bagi komunitas
49

”. 

Berdasarkan data terakhir, hingga saat ini pengguna aktif facebook per 

November 2015 tercatat mencapai 79 juta pengguna dengan pengguna perempuan 

sebesar 42% sedangkan pengguna laki-laki sebesar 58%. Jumlah pengguna aktif 

facebook diperkirakan akan tetap bertahan meskipun beragam jenis media sosial 

mulai bermunculan. Jika dikategorikan berdasarkan umur, kategori umur 13-19 tahun 

sebesar 26 juta, umur 20-29 tahun sebesar 35 juta, umur 30-39 tahun sebesar 12 juta, 

40-49 tahun sebesar 3,8 juta dan sisanya sebesar 2,52 juta pengguna
50

. 

                                                           
49http://www.okezone.com/ 
50Ibid 

http://www.okezone.com/
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Instagram telah menjangkau 400 juta pengguna aktif secara global. 

Indonesia sendiri adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna instagram 

terbanyak dengan 89% instagramers yang berusia 18-34 tahun mengangkses 

setidaknya semingu sekali
51

. Secara rata-rata, pengguna instagram mayoritas adalah 

anak muda, terdidik, dan mapan. Rata-rata mereka berusia 18-24 tahun sebanyak 

59%, usia 45-34 tahun sebanyak 30% dan yang berusia 34-44 tahun sebanyak 11%. 

Berdasarkan gender, pengguna instagram perempuan sebanyak 63% dan laki-laki 

37%
52

. 

Berdasarkan pemaparan anggota Komunitas JCD, yang menjadi sasaran 

utama kegiatan mereka adalah mahasiswa dan kelas pekerja. Hal terebut lebih 

didasarkan oleh faktor keekonomian dimana tingkat ekonomi kedua kelompok 

tersebut dipertimbangkan lebih siap untuk mengakses setiap kegiatan yang mereka 

lakukan. Namun yang terjadi justru peminat yang berasal dari pelajar SMP dan SMA 

justru memperoleh porsi yang sangat besar. Peminat yang berasal dari pelajar sekitar 

60%. Hal ini menjukkan bahwa generasi 2000-an lebih terbuka terhadap hal-hal 

baru.
53

 

  

                                                           
51Ibid 
52Ibid 
53Interview Nizar pada 8 Maret 2017 di Comic Caffee Malang 
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3.3       Media Penyebaran Budaya Populer Jepang 

3.3.1    Media Sosial sebagai Media Informasi Komunitas JCD Malang 

Media sosial menjadi alat atau media untuk melakukan komunikasi yang 

berkembang sangat pesat. Pada dasarnya media sosial merupakan perkembangan 

lebih lanjut dari teknologi baru berbasis web. Media sosial menjadi salah satu media 

online dimana para penggunanya dapat ikut serta dalam mencari informasi, 

berkomunikasi, dan menjaring pertemanan dengan segala fasilitas dan aplikasi yang 

dimiliki oleh media sosial tertentu. Berbagai jenis media sosial sangat bermacam-

macam. Jenis media sosial meliputi twitter, facebook, instagram, youtube, blog, web, 

dan masih bnyak lagi dan kemungkinan masih akan terus berkembang. 

Internet yang menjadi basis dari media sosial, merupakan salah satu media 

massa yang kini banyak digunakan oleh masyarakat. Industri media saat ini termasuk 

ke dalam industri yang tengah berkembang pesat. Sekitar 73%  dari semua konsumen 

adalah pengguna media online. Berdasarkan data yang dirilis Asosiasi Penyelenggara 

Jasa Internet Indonesia (APJII) yang menyatakan pengguna internet di Indonesia  

pada tahun 2012 saja mencapai 63 juta orang atau sekitar 24,23%  dari total jumlah 

penduduk Indonesia. Pada tahun 2013, APJII memprediksi pengguna internet di 

Indonesia akan mencapai 82 juta pengguna atau meningkat menjadi 30% dari jumlah 

pengguna dari tahun sebelumnya dan diperkirakan akan menyentuh angka 139 juta 
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pengguna pada tahun 2015
54

. Perkembangan tersebut menjadi magnet tersendiri bagi 

penggunanya untuk menunjukkan eksistensi diri mereka. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ika Setyani yang berjudul 

“Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas” pada 

dasarnya media sosial merupakan perkembangan mutakhir dari teknologi-teknologi 

web baru berbasis internet, yang memudahkan semua orang untuk dapat 

berpartisipasi, saling berbagi dan membentuk sebuah jaringan online sehingga dapat 

menyebarkan konten mereka sendiri
55

. Salah satu komunitas yang aktif menggunakan 

media sosial sebagai media komunikasi komunitas adalah Japan Culture Daisuki 

(JCD) Malang. 

Jenis media sosial yang sering digunakan sebagai media komunikasi 

komunitas JCD adalah Facebook dan instagram. Facebook adalah sebuah jejaring 

sosial yang diluncurkan pada bulan Februari 2004 yang dimiliki dan dioperasikan 

oleh Facebook Inc. JCD menggunakan FB sebagai media komunikasi dengan para 

pengikut atau follower. Berbeda dengan penggunaan web atau blog yang lebih 

bersifat satu arah, FB merupakan jenis media sosial yang bersifat dua arah. Melalui 

FB dan isntagram, komunitas JCD menyampaikan ide, gagasan, berbagai macam 

informasi mengenai budaya baik populer maupun tradisional Jepang dan menjadi 

media promosi event dan produk merchandise yang mereka keluarkan. 

                                                           
54Larastika. Loc cit. Hal. 2 
55Silvia Dwi Charisma. “Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Komunikasi Bagi 
Komunitas” Di akses melalui http://eprints.upnjatim.ac.id/6968/1/file1.pdf  pada 5 Juni 
2016 jam 15.04 

http://eprints.upnjatim.ac.id/6968/1/file1.pdf
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Penggunaan fitur Fanpages 

Komunitas JCD secara aktif menggunakan akun facebook pada tahun 2012. 

Akun ini dijadikan sebagai media informasi sekaligus promosi event pertama mereka 

yang bertajuk Japan Romantic Festival. Penggunaan FB sebagai sarana komunikasi 

bagi komunitas JCD digunakan untuk memperkenalkan profil komunitas, informasi 

tentang kegiatan mereka seperti event yang akan diselenggarakan, informasi 

mengenai budaya Jepang serta membagikan foto dan video tentang kegiatan mereka. 

Jenis konten FB yang mereka gunakan adalah konten page/halaman. Jumlah pengikut 

page mereka hingga 1 Januari 2016 tercatat sebanyak 43.606 pengikut/follower.  

 
Gambar 7. Foto Profil akun Facebook komunitas JCD 
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Komunitas JCD terbilang cukup profesional dalam menggunakan media sosial 

yang mereka gunakan. Terdapat sistem pembagian tugas diantara setiap anggotanya. 

Gela menjadi anggota yang bertugas untuk mengelola seluruh aktifitas dan kegiatan 

komunitas dalam media sosial. Aktifitas yang mereka lakukan melalui media sosial 

FB adalah memperkenalkan diri. Hal ini terlihat dari penyertaan profil komunitas 

JCD, penyertaan lambang komunitas yang menjadi identitas mereka serta 

mengunggah/upload foto dan video. 

Langkah pertama yang dilakukan oleh komunitas JCD dalam menyebar 

luaskan budaya Jepang melalui media sosial terutama facebook adalah dengan 

menggunakan fitur fanspage yang telah disediakan oleh perusahaan facebook.inc. 

fanpage dalm facebook adalah sebuah halaman khusus layaknya sebuah blog yang 

menyediakan informasi yang beragam sesuai dengan keinginan pemiliknya, mulai 

dari perusahaan, pendidikan, organisasi, komunitas dan masih banyak lainnya. 

Melalui fanpage resminya, mereka memberikan beragam informasi terbaru mengenai 

perkembangan budaya populer maupun tradisional Jepang serta beragam 

perkembangan yang berhubungan denga negara dan masyarakat Jepang. JCD juga 

menggunakan fanpage mereka untuk memberikan informasi event kepada 

penggemarnya atau pelanggannya. Dengan demikian, penyebaran informasi akan 

lebih cepat di terima oleh banyak orang. 

Menurut Stephanie Frasco seperti yang termuat dalam situs marketing.co.id 

yang fokus memberikan pengetahuan mengenai dunia pemasaran, termasuk 
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pemasarana online, memberikan beberapa manfaat penggunaan fitur fanpage dalam 

kegiatan promosi diantaranya
56

: 

1. Jumlah fans yang tidak terbatas 

2. Memisahkan antara konten bisnis dan konten personal 

3. Terindeks dalam search engine 

4. Siapapun bisa melakukan tagging 

5. Tampil dalam newsfeed milik buyer 

6. Memiliki fitur check in lokasi tertentu 

Kemudahan menggunakan fitur ini serta besarnya manfaat yang diperoleh 

menjadikan bagian penting dari keberlangsungan komunitas JCD itu sendiri. Melalui 

fitur ini juga para penggemar juga bisa melakukan reshare informasi yang telah 

mereka unggah sebelumnya. Dengan begitu, informasi akan semakin cepat tersebar. 

Seperti yang terlihat pada unggahan JCD dalam akun facebooknya yang dilakukan 

pada tanggal 31 Desember 2016 pukul 17.00 tentang kehidupan seorang mangaka 

yang diambil dari situs www.akibanation.com dan telah di reshare/dibagikan oleh 23 

orang dan disukai lebih ari 100 orang. 

                                                           
56http://www.marketing.co.id/apa-saja-manfaat-facebook-fanpage-bagi-bisnis-online/ 

http://www.akibanation.com/
http://www.marketing.co.id/apa-saja-manfaat-facebook-fanpage-bagi-bisnis-online/
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Gambar 8. Unggahan JCD yang di sadur dari www.akibanation.com 

Pembagian (sharing) status (waktu/ konten isi) 

Fitur share menjadi fitur yang paling sering digunakan komunitas JCD. Fitur 

ini memungkinkan mereka mengunggah berbagai macam informasi mulai dari 

informasi yang berbentuk teks/tulisan, foto hingga video. Berbagai jenis konten yang 

mereka upload meliputi budaya populer Jepang, budaya tradisional Jepang, berita 

mengenai kondisi Jepang baik sosial, politik, ekonomi dan terutama teknologi terkini 

Jepang, serta informasi mengenai kegiatan event yang akan diselenggarakan. 

Informasi mengenai budaya populer Jepang menjadi informasi yang paling banyak 

mereka posting. Hal ini dikarenakan sesuai dengan visi dan misi komunitas JCD itu 

sendiri. Informasi mengenai berbagai macam dan perkembangan budaya populer 

Jepang juga dinilai sangat membantu mereka dalam membentuk karakter dan 

http://www.akibanation.com/
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identitas komunitas sehingga setiap pengikut dan masyarakat dapat dengan mudah 

mengenali dan mengidentifikasi mereka. 

 
Bagan 2. Bagan Komposisi Konten Facebook Komunitas JCD57 

Kegiatan mengunggah status, baik berupa paragraf berita, foto, atau video, 

dilakukan secara terjadwal. Pada masa awal berdiri, aktifitas kegiatan mereka di FB 

terbilang jarang dilakukan (hanya berkisar 1 upload per hari). Namun sejak tahun 

2014, aktifitas mereka meningkat menjadi 3 kali perhari dengan waktu terjadwal 

berkisar pada jam 13.00, jam 17.00, dan jam 20.00. Penggunaan kegiatan posting 

status menjadi bagian penting dalam kegiatan mereka karena dengan adanya kegiatan 

yang terjadwal akan memudahkan para pengikutnya untuk mengakses informasi yang 

                                                           
57

Data diperoleh dari Nizar dari akun facebook JCD 

48% 

18% 

7% 

27% 

Bagan Komposisi Konten Facebook 
Komunitas JCD Malang 

Budaya Pop

Budaya Tradisional

Promosi Event

Lain-lain
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mereka sajikan. Aktifitas ini didasarkan pada hasil yang diperoleh dari fitur 

engagement yang tersedia dalam fanpage facebook. 

Komunitas JCD juga sering menggunakan fasilitas share atau berbagi yang 

terdapat dalam FB. Mereka melakukan aktifitas share berasal dari berbagai sumber 

yang dapat dipercaya baik berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. 

Berbagai situs yang sering menjadi rujukan utama mereka adalah 

www.akibanation.com, www.duniaku.net, japanesestation.com, jurnalotaku.com, the-

dailyjapan.com, dan www.mangamon.id. 

 
Gambar 9. Share konten dari sumber rujukan lain 

Situs-situs tersebut menyediakan berbagai informasi yang dapat dengan 

mudah mereka temukan. Meskipun berbagai informasi dapat dengan mudah mereka 

dapatkan, namun mereka tetap menggunakan situs dan berita informasi yang 

http://www.akibanation.com/
http://www.duniaku.net/
https://japanesestation.com/
jurnalotaku.com
http://the-dailyjapan.com/
http://the-dailyjapan.com/
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terpercaya karena hal tersebut akan berdampak terhadap minat dan keberlangsungan 

para penggemar atau follower. Disamping faktor kemudahan dan efisiensi, faktor 

trust juga menjadi salah satu hal yang menjadi pertimbangan utama mereka. Sebut 

saja situs the-dailyjapan.com dan  japanesestation.com merupakan situs yang berisi 

tentang berita online seputar perkembangan Negara Jepang. 

3.3.2  Media Sosial sebagai Media Promosi 

Berjualan di media online bukanlah hal yang baru untuk dilakukan namun 

belum ada buku khusus yang menerbitkan bagaimana cara berjualan. Mereka yang 

menulis buku biasanya dalah praktisi yang sudah berpengalaman  di bidang bisnis 

online sehingga belum ada ketentuan buku yang harus dilakukan paa pebisnis online 

ketika melakukan promosi melalui media sosial. Semua berdasarkan pada permainan 

kreatif dan inovatif individu dalam mempromosikan produknya melalui media sosial. 

Hal ini sama dengan ketika pengusaha memutuskan menggunakan alat promosi di 

luar media online seperti televisi, radio, koran, atau majalah, maka mereka akan 

menyesuaikan  medan dan akan menggunakan ide sekreatif mungkin sehingga dapat 

menarik minat sasaran. 

http://the-dailyjapan.com/
https://japanesestation.com/
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Gambar 10. Timeline akun official instagram Komunitas JCD 

Kegiatan promosi juga dilakukan oleh Komunitas JCD untuk 

memperkenalkan komunitas tersebut dan memperkenalkan berbagai budaya populer 

Jepang kepada masyarakat umum. Instagram menjadi media yang sangat populer 

terutama untuk kegiatan pengenalan sebuah produk. Penggunaan jenis media sosial 

instagram sangat mudah digunakan, terutama untuk kegiatan berbasis foto dan vidio 

serta terdapat fitur Hashtag (#)untuk semakin memudahkan pengguna mengakses dan 

mencari berita atau akan yang sedang hits seperti #DaisukiJapann7 #JapanPopCulture 

#costplay #malang #ComeToMalang dan masih banyak lagi hashtag yang lagi hits. 

Berdasarkan artikel yang dirilis okezone pada tanggal 14 Januari 2016
58

, 

Brand Deveopment Lead Instagram APAC Paul Webster mengungkapkan bahwa 
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Okezone.com 14 Januari 2016 
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keterkaitan antara komunitas dengan salah satu media sosial instagram telah 

mengalami pertumbuhan pesat. Dia menyampaikan berdasarkan data terkahir, 

instagram telah menjangkau sekitar 400 juta pengguna aktif secara global. Dari 100 

juta pengguna yang terakhir bergabung di instagram, lebih dari setengahnya tinggal di 

Asia dan Eropa. Indonesia sendiri adalah negara dengan jumlah pengguna instagram 

terbanyak dengan 89% pengguna berusia 18-34 tahun dan mengakses instagram 

setidaknya seminggu sekali. 

Penggunaan instagram diakui oleh anggota  komunitas JCD sangat efektif 

dalam menyampaikan pesan yang ingin disampaikan oleh komunitas. Melalui media 

instagram, komunitas JCD menyampaikan berbagai kegiatan yang akan, sedang dan 

telah dilakukan. Mereka juga mengunggah foto bersama panitia dan peserta. Trik ini 

digunakan untuk memberikan kesan positif kegiatan yang mereka lakukan. Melalui 

unggahan semacam ini juga turut menarik perhatian pengguna lain yang tidak atau 

belum sempat hadir di acara yang mereka selenggarakan. 
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Gambar 11. Foto unggahan JCD pada 16 Desember 2016 dengan tema Daisuki Japan 7 

Kegiatan instagram JCD cukup menarik perhatian para penggemar budaya 

pop Jepang terutama yang berdomisili di Malang. Poster informasi mengenai acara 

JCD yang bertema Daisuki Japan 7 yang diselenggarakan pada 19 Maret 2017 

mendapat respon positif dari pengguna instagram. Foto yang diunggah pada 16 

Desember 2016 tersebut mendapatkan “like” dari pengguna instagram sebanyak 395. 

Berbagai komentar yang disampaikan juga sangat positif. Seperti yang disampaikan 

oleh arzakiel97  

“@rmaulidanm budalkan
59

!”. 
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Budalkan (Bahasa Jawa) yang bermakna berangkat dalam Bahasa Indonesia 
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Komentar ini menunjukkan antusias yang sangat tinggi dari pemilik akun 

arzakiel97 yang juga menyebut akun @rmaulidanm untuk ikut berangkat. Bahkan  

akun affanprabowo mengatakan 

“Min.. kalo ada komunitas Action Figure kira-kira bisa gabung sebagai 

pengisi booth atau semacamnya?”.  

Affanprabowo juga menunjukkan antusias yang sangat besar untuk 

menghadiri acara JCD dengan tea Daisuki Japan 7. Bahkan affanprabowo berniat 

untuk bergabung dalam acara dengan mengisi booth-booth yang disediakan oleh 

panitia. 

Media instagram juga digunakan JCD sebagai media promosi untuk 

mempromosikan hasil produk dan merchandise yang masih berhubungan dengan 

budaya pop Jepang. Seperti foto yang diunggah JCD pada 8 September 2016 yang 

berisi foto produk kaos dengan gambar pokemon yang pada saat foto tersebut 

diunggah, demam pokemon tengah melanda dunia termasuk Indonesia
60

. 
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www.bbc.com 22 Juli 2016 

http://www.bbc.com/
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Gambar 12. Foto merchandise JCD yang tetap bertema budaya pop Jepang 

 

 

 

 

 

 


