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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

   Jauh sebelum Jepang memasuki era modern pada abad ke-20, tepatnya pada 

tahun 1603 hingga 1858, ketika Jepang masih berada di bawah kendali 

pemerintahan Tokugawa Ieyasa, Jepang mengisolasi diri dari dunia luar.1 

Tokugawa yang tidak ingin Jepang terpengaruh dengan budaya Barat, berusaha 

mengurangi pengaruh asing dengan melarang semua bentuk kontak antara 

masyarakat Jepang dengan negara lain, misalnya saja dengan adanya peraturan 

yang melarang masyarakat Jepang melakukan perjalanan ke luar negeri.2 Meskipun 

dengan terisolasinya Jepang dari dunia luar membuat Jepang kehilangan 

kesempatan dalam menjalin kemitraan dengan masyarakat maupun budaya dari 

negara lain, namun di samping itu Jepang makmur dengan budaya asli dan 

bangkitnya nasionalisme masyarakat Jepang. Hal tersebut terbukti dengan 

perdagangan dalam negeri dan produksi pertanian yang kian membaik, serta 

berkembangnya budaya populer seperti kabuki (seni teater tradisional Jepang) dan 

ukiyo-e (seni lukis dari pahatan kayu) yang sangat populer di kalangan masyarakat, 

khususnya mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan.3  

                                                           
1 Ronald E. Yates, 1986, History, Isolation, Homogeneity Color Japanese Perspective On,  
Chicago Tribune, diakses dalam http://articles.chicagotribune.com/1986-10-
05/news/8603150016_1_japanese-tokugawa-shogunate-cultures (09/11/2017, 21:11 WIB) 
2 The Edo Period in Japanese History, diakses dalam 
http://www.vam.ac.uk/content/articles/t/the-edo-period-in-japanese-history/ (09/11/2017, 
21:28 WIB) 
3 David L. Howell, 2008, Historical Overview Japan in the Tokugawa Period, diakses dalam 
https://international.uiowa.edu/sites/international.uiowa.edu/files/file_uploads/japan_in_tokug
awa_period_and_modernity.pdf (11/11/2017, 19:29 WIB) 

http://articles.chicagotribune.com/1986-10-05/news/8603150016_1_japanese-tokugawa-shogunate-cultures
http://articles.chicagotribune.com/1986-10-05/news/8603150016_1_japanese-tokugawa-shogunate-cultures
http://www.vam.ac.uk/content/articles/t/the-edo-period-in-japanese-history/
https://international.uiowa.edu/sites/international.uiowa.edu/files/file_uploads/japan_in_tokugawa_period_and_modernity.pdf
https://international.uiowa.edu/sites/international.uiowa.edu/files/file_uploads/japan_in_tokugawa_period_and_modernity.pdf
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   Pasca pengisolasian diri, Jepang semakin membuktikan bahwa negaranya 

merupakan salah satu negara yang kaya dengan kebudayaannya yang beragam. 

Terutama setelah sekitar 200 tahun mengisolasi diri dari dunia luar setelah masa 

pemerintahan Tokugawa berakhir, lebih tepatnya sejak era Restorasi Meiji pada 

tahun 1870-an yang mendorong Jepang menuju tingkat modernisasi hingga Jepang 

akhirnya membuka diri terhadap dunia luar dan semakin berfokus dalam 

mengembangkan segala potensi dari aspek-aspek yang dimiliki, terutama dalam 

aspek budaya.4 Kemahiran Jepang dalam memadukan tradisi dan modernisasi 

menjadikan Jepang menjadi negara yang unik. Keunikan tersebut terlihat dari 

budaya tradisional dan budaya populer atau budaya pop (pop-culture) Jepang yang 

mampu berjalan beriringan bahkan menciptakan karya yang harmonis dari 

perpaduan kedua jenis budaya tersebut.5  

   Kekayaan Jepang akan kebudayaannya membuat pemerintah memanfaatkan 

hal tersebut dengan membentuk beberapa program yang berkaitan dengan 

kebudayaan. Pada tahun 2002, sebuah artikel berjudul Japan’s Gross National Cool 

karya jurnalis Amerika Serikat, Douglas McGray, diterbitkan dalam sebuah jurnal 

diplomatik.6 Dalam artikel tersebut, McGray sangat mengapresiasi potensi budaya 

                                                           
4 Mark I. West, 2009, The Japanification of Children’s Popular Culture: From Godzilla to 
Miyazaki, Toronto: Scarecrow Press, hlm. 125, diakses dalam 
https://books.google.co.id/books?id=qjwP0EI2Di0C&pg=PA125&lpg=PA125&dq=meiji+restoratio
n+japan+modernization+pop+culture&source=bl&ots=iYGnfVy0Ec&sig=hIaiw0vImsXGHHJYNh0Zu
HEXj4k&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjg0q6ygNfXAhUJYo8KHUKWAVo4ChDoAQhXMAk#v=onepag
e&q=meiji%20restoration%20japan%20modernization%20pop%20culture&f=false (24/11/2017, 
18:07 WIB) 
5 Pop-culture Jepang dapat dikatakan diawali dengan perkembangan perekonomian Jepang pada 
tahun 1950-an. Pertumbuhan ekonomi tersebut berdampak pada naiknya standar hidup masyarakat 
Jepang dan keinginan yang lebih dari masyarakat akan adanya produk hiburan di negara tersebut. 
Film Monster Godzilla pun menjadi pop-culture Jepang yang pertama kali dirilis pada tahun 1954 
dan mendapat respon luar biasa dari masyarakat dunia. Sejak saat itu, pop-culture Jepang semakin 
berkembang dan mulai merambah pasar musik, kuliner, fashion, anime, manga hingga gaya hidup. 
6 Watanabe Hirotaka, Shouldn’t Cool Japan be Changed?, Japan Foreign Policy Forum, diakses 
dalam http://www.japanpolicyforum.jp/archives/diplomacy/pt20161114034339.html 
(21/03/2017, 9:06 WIB) 

https://books.google.co.id/books?id=qjwP0EI2Di0C&pg=PA125&lpg=PA125&dq=meiji+restoration+japan+modernization+pop+culture&source=bl&ots=iYGnfVy0Ec&sig=hIaiw0vImsXGHHJYNh0ZuHEXj4k&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjg0q6ygNfXAhUJYo8KHUKWAVo4ChDoAQhXMAk#v=onepage&q=meiji%20restoration%20japan%20modernization%20pop%20culture&f=false
https://books.google.co.id/books?id=qjwP0EI2Di0C&pg=PA125&lpg=PA125&dq=meiji+restoration+japan+modernization+pop+culture&source=bl&ots=iYGnfVy0Ec&sig=hIaiw0vImsXGHHJYNh0ZuHEXj4k&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjg0q6ygNfXAhUJYo8KHUKWAVo4ChDoAQhXMAk#v=onepage&q=meiji%20restoration%20japan%20modernization%20pop%20culture&f=false
https://books.google.co.id/books?id=qjwP0EI2Di0C&pg=PA125&lpg=PA125&dq=meiji+restoration+japan+modernization+pop+culture&source=bl&ots=iYGnfVy0Ec&sig=hIaiw0vImsXGHHJYNh0ZuHEXj4k&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjg0q6ygNfXAhUJYo8KHUKWAVo4ChDoAQhXMAk#v=onepage&q=meiji%20restoration%20japan%20modernization%20pop%20culture&f=false
https://books.google.co.id/books?id=qjwP0EI2Di0C&pg=PA125&lpg=PA125&dq=meiji+restoration+japan+modernization+pop+culture&source=bl&ots=iYGnfVy0Ec&sig=hIaiw0vImsXGHHJYNh0ZuHEXj4k&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjg0q6ygNfXAhUJYo8KHUKWAVo4ChDoAQhXMAk#v=onepage&q=meiji%20restoration%20japan%20modernization%20pop%20culture&f=false
http://www.japanpolicyforum.jp/archives/diplomacy/pt20161114034339.html
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pop Jepang dengan segala aspek yang terdapat di dalamnya, yang kemudian 

membuat McGray beranggapan bahwa Jepang telah menjadi negara yang khas 

dengan keberagaman budayanya. Artikel karya McGray tersebut kemudian 

diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang, yang akhirnya mendapatkan apresiasi baik 

dari kaum intelektual dan pihak pemerintah.7  

   Hal tersebut kemudian mendorong pemerintah Jepang dalam membentuk 

sebuah kebijakan Cool Japan, yang bermula dari Gross National Cool (GNC) pada 

tahun 2002 dan strategi tersebut digunakan oleh pemerintah Jepang untuk 

mengomersialkan kebudayaan Jepang ke seluruh penjuru dunia.8 Dalam Diplomacy 

Bluebook pada tahun 2004, tercantum bahwa Jepang telah memulai sebuah program 

diplomasi publik yang dikenal sebagai Cool Japan yang berfokus pada 

pemanfaatan budaya pop Jepang.9 Strategi Cool Japan sejatinya merupakan upaya 

yang bertujuan untuk membuat masyarakat dunia lebih tertarik akan kebudayaan 

Jepang, terutama budaya pop, sekaligus untuk menunjang pertumbuhan ekonomi 

domestik melalui program-program yang telah dilaksanakan maupun yang masih 

menjadi rencana dari pemerintah Jepang.10 Cool Japan sendiri, mulai tahun 2011, 

gencar dipromosikan oleh Divisi Industri Kreatif dari Ministry of Economy, Trade 

                                                           
7 Roland Kelts, Cool Japan – Beginnings, The Journal, diakses dalam 
https://journal.accj.or.jp/cool-japan-beginnings/ (26/03/2017, 10:01 WIB) 
8 Gross National Cool (GNC) merupakan sebuah gagasan dari seorang jurnalis bernama Douglas 
McGray, dimana McGray menyebutkan bahwa Jepang bukan hanya sebagai negara yang kaya 
secara ekonomi namun juga budaya. National cool merupakan sebuah ide sekaligus pengingat 
bahwa ketika sebuah negara mampu mengorganisir tren dan produk komersial yang dimiliki 
negara tersebut dengan baik, hal tersebut akan berdampak baik pula terhadap tujuan politik dan 
ekonominya. GNC menjadi potensi soft power yang menjanjikan bagi Jepang untuk terus 
memanfaatkan popularitas budaya populer sehingga dapat berpengaruh pada citra baik Jepang. 
9 Toshiya Nakamura, 2013, Japan’s New Public Diplomacy: Coolness in Foreign Policy 
Objectives, メディアと社会 (Studies in Media and Society), diakses dalam 
https://www.lang.nagoya-u.ac.jp/media/public/mediasociety/vol5/pdf/nakamura.pdf 
(24/09/2017, 21:19 WIB) 
10 Cool Japan Strategy Public-Private Collaboration Initiatve, Cool Japan Strategy Promotion 
Council, diakses dalam http://www.cao.go.jp/cool_japan/english/pdf/published_document2.pdf 
(26/03/2017, 11:46 WIB) 

https://journal.accj.or.jp/cool-japan-beginnings/
http://ir.nul.nagoya-u.ac.jp/jspui/handle/2237/26212
https://www.lang.nagoya-u.ac.jp/media/public/mediasociety/vol5/pdf/nakamura.pdf
http://www.cao.go.jp/cool_japan/english/pdf/published_document2.pdf
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and Industry (METI), sehingga diharapkan dengan adanya strategi ini, angka 

wisatawan asing yang berkunjung ke Jepang dapat mengalami peningkatan 

sehingga berpengaruh pada pariwisata domestik.11 

Anime dan manga, sebagai bagian dari budaya pop Jepang, memiliki peran 

penting dalam diplomasi budaya Jepang, terutama dalam konteks pengembangan 

soft power yang dimiliki Jepang.12 Berhubungan dengan hal tersebut, terdapat 

beberapa hal yang menarik seperti misalnya kebijakan pemerintah Jepang dalam 

menggunakan karakter-karakter animasi dalam merepresentasikan budaya Jepang 

yang kemudian digunakan sebagai instrumen dalam berdiplomasi, salah satunya 

dengan memanfaatkan karakter Hello Kitty.  

Hello Kitty merupakan salah satu karakter animasi Jepang yang diciptakan 

oleh perusahaan Sanrio sejak tahun 1974 dan telah menjadi bagian dari budaya pop 

Jepang yang diminati masyarakat dari berbagai kalangan usia dan dari berbagai 

negara. Hello Kitty merupakan salah satu ikon yang memiliki ciri khasnya 

tersendiri hingga mampu menarik perhatian masyarakat global yang kemudian 

menjadikan Hello Kitty sebagai ikon budaya pop.13 Fakta tersebut kemudian 

menjadi justifikasi bahwa eksistensi Hello Kitty telah disadari, diterima dan telah 

menjadi bagian dari masyarakat global. Walaupun Jepang memiliki berbagai 

                                                           
11 Kazuaki Nagata, Exporting Culture via ‘Cool Japan’: METI promoting art, food, fashion 
abroad to cash in on ‘soft power’, Japan Times, diakses dalam 
http://www.japantimes.co.jp/news/2012/05/15/reference/exporting-culture-via-cool-
japan/#.WMvwFn22168 (17/03/2017, 22:20 WIB)  
12 Meskipun secara sekilas anime dan manga merupakan dua kebudayaan Jepang yang sama, 
namun pada kenyataan anime dan manga adalah hal yang berbeda. Anime yang berasal dari 
singkatan animation dalam bahasa Inggris, merupakan kartun atau animasi yang dibuat 
berdasarkan cerita dari adapatasi novel. Sedangkan manga, merupakan kumpulan gambar yang 
memiliki alur cerita yang kemudian dibukukan sehingga menjadi bentuk komik yang dibuat 
khusus di Jepang. 
13 Hello Kitty: Japan’s Tourism Ambassador, The Huffington Post, diakses dalam 
http://www.huffingtonpost.com/2008/05/20/hello-kitty-japans-touris_n_102736.html 
(17/03/2017, 20:30 WIB) 

http://www.japantimes.co.jp/news/2012/05/15/reference/exporting-culture-via-cool-japan/#.WMvwFn22168
http://www.japantimes.co.jp/news/2012/05/15/reference/exporting-culture-via-cool-japan/#.WMvwFn22168
http://www.huffingtonpost.com/2008/05/20/hello-kitty-japans-touris_n_102736.html
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karakter animasi selain Hello Kitty, namun pemilihan Hello Kitty dari pemerintah 

jelas dilandasi dengan beberapa alasan yang rasional. Seperti misalnya, Hello Kitty 

yang telah menjadi fenomena global sehingga memunculkan sebuah istilah pink 

globalization, yang tidak dimiliki atau terjadi bagi karakter animasi lainnya.14 

Selain itu, Hello Kitty memiliki potensi yang lebih unggul dibandingkan dengan 

karakter animasi lain, mengingat popularitas Hello Kitty yang cukup tinggi.  

Penggunaan karakter Hello Kitty dapat terlihat dari beberapa kebijakan 

mulai dari lingkup pariwisata, peningkatan hubungan bilateral, infrastruktur hingga 

dalam bidang teknologi. Tidak hanya sibuk dalam lingkup pemerintahan, eksistensi 

Hello Kitty juga dapat dengan mudah terlihat terutama di pusat ibukota Jepang, 

misalnya saja dengan adanya bus pariwisata yang bertemakan Hello Kitty di Tokyo 

hingga adanya Sanrio Puroland yang merupakan theme park yang penuh dengan 

suasana Hello Kitty dan beberapa karakter animasi Sanrio lainnya. Popularitas 

Hello Kitty ini kemudian menggugah pemerintah Jepang untuk semakin memahami 

keadaan, bahwa Hello Kitty dapat menjadi sebuah kekuatan tersendiri bagi Jepang 

ketika dimanfaatkan dengan baik. Maka dari itu, pemerintah Jepang kemudian 

memutuskan untuk melibatkan Hello Kitty dalam lingkup strategi Cool Japan.15  

Kepopuleran Hello Kitty, bagi pemerintah, telah menjadi profit tersendiri 

dalam menyebarkan citra positif Jepang ke seluruh penjuru dunia. Dukungan 

pemerintah dilakukan secara aktif dalam mem-backup industri budaya Jepang 

                                                           
14 Pink Globalization merupakan sebuah istilah yang diciptakan oleh Christine R. Yano, seorang 
profesor Antropologi dari Univeritas Hawaii. Kata pink menjadi representasi warna khas dari 
Hello Kitty itu sendiri, sedangkan kata globalization mengacu pada fenomena popularitas Hello 
Kitty secara global. 
15 Christine R. Yano, 2015, Hello Kitty and Japan’s Kawaii Diplomacy, diakses dalam 
http://www.eastasiaforum.org/2015/10/10/hello-kitty-and-japans-kawaii-diplomacy/ 
(26/03/2017, 12:07 WIB) 

http://www.eastasiaforum.org/2015/10/10/hello-kitty-and-japans-kawaii-diplomacy/


6 
 

untuk mensukseskan strategi Cool Japan terutama Hello Kitty sebagai salah satu 

produk budaya pop Jepang. Dalam penelitian ini, fenomena yang terjadi di Jepang 

tersebut kemudian menarik perhatian penulis untuk dibahas lebih lanjut, terlebih, 

fokus utama pada penelitian ini yaitu Hello Kitty yang menjadi salah satu daya tarik 

tersendiri terutama ketika Hello Kitty turut andil dalam strategi Cool Japan.  

 

1.2   Rumusan Masalah 

    Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: Bagaimana upaya diplomasi pemerintah Jepang melalui 

penggunaan Hello Kitty dalam strategi Cool Japan? 

 

1.3   Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian 

     Adapun tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah untuk: 

a. Memaparkan upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam 

memanfaatkan Hello Kitty sebagai instrumen diplomasi Jepang melalui 

strategi Cool Japan. 

b. Mengetahui gambaran umum mengenai strategi Cool Japan. 

c. Mengetahui poin-poin yang terdapat pada Hello Kitty berdasarkan 3 elemen 

soft power currencies. 

d. Mengetahui bagaimana pemanfaatan karakter animasi Hello Kitty sebagai 

strategi komersial yang berfokus pada industri budaya Jepang melalui 

strategi Cool Japan. 

1.3.2  Manfaat Akademis 
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     Manfaat akademis dari penelitian ini adalah agar penelitian ini dapat 

menjadi referensi dalam pengaplikasian konsep diplomasi, soft power dan soft 

power currencies. Sehingga, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi 

dalam cakupan disiplin ilmu Hubungan Internasional dan bermanfaat dalam 

perkembangan kajian dalam kawasan Asia Timur, khususnya Jepang, terutama 

dalam membahas soft power pada sebuah negara. 

1.3.3  Manfaat Praktis 

    Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu diharapkan kajian ini dapat 

bermanfaat bagi peneliti untuk dapat berfikir lebih analitis dalam menganalisa 

sebuah fenomena dalam lingkup internasional, dengan mengelaborasikannya 

melalui ilmu-ilmu dalam bentuk teori maupun konsep dalam Hubungan 

Internasional dan untuk memberikan gambaran mengenai kontribusi dan 

pemanfaatan Hello Kitty dalam lingkup strategi Cool Japan. 

 

1.4  Penelitian Terdahulu 

   Beberapa penelitian terdahulu di bawah ini menjadi salah satu acuan bagi 

penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memastikan tidak atau 

belum ada penelitian yang sama dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian 

terdahulu ini juga menjadi bahan kajian dan referensi tersendiri bagi penulis. 

Berikut merupakan penelitian-penelitian terdahulu berupa skripsi dan jurnal terkait 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. 
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   Pertama, penelitian karya Sara Kovarovic yang mengarah pada sebuah e-

journal yang berfokus pada ekspansi karakter Hello Kitty pada Amerika Serikat.16 

Menurut Sara Kovarovic, terdapat perbedaan yang signifikan ketika berbicara 

mengenai eksistensi Hello Kitty di Jepang dan AS. Ketika berbicara mengenai 

Hello Kitty yang berkomoditas di Jepang, Hello Kitty yang berkarakteristik manis 

(kawaii) merupakan bagian dari budaya. Namun, di AS, karakteristik manis tersebut 

merupakan bagian dari obsesi sebagian pemuda di AS, di mana Hello Kitty seakan-

akan dijustifikasi sebagai sesuatu yang menarik bagi pemuda di AS (khususnya 

kaum wanita). Keberhasilan Hello Kitty nampaknya mencapai kesuksesan yang 

luar biasa, hingga setiap tahun karakter animasi tersebut mewakili setengah dari 

pendapatan perusahaan Sanrio. Kesuksesan marketing Hello Kitty juga dapat dapat 

dilihat di AS. Hello Kitty terus berkembang di AS.    Budaya 

konsumerisme di AS membuahkan kesuksesan yang luar biasa bagi Hello Kitty. 

Dengan banyaknya berbagai macam produk Hello Kitty, marketing karakter 

animasi tersebut akan terus dapat melanjutkan kesuksesannya. Penelitian ini 

berusaha menyajikan kisah dari karakter Hello Kitty yang mencapai popularitasnya 

di AS. Bersamaan dengan hal itu, marketing yang baik dari perusahaan Sanrio 

dianggap sebagai penunjang akan diterimanya eksistensi Hello Kitty di AS. 

Sementara itu, penulis berusaha untuk memaparkan bagaimana peran Hello Kitty 

ketika karakter tersebut berkamuflase dalam pelaksanaan strategi Cool Japan. 

   Kedua, penelitian karya Najamuddin Khairur Rijal yang berfokus pada 

penjelasan Jepang dalam menggunakan Hello Kitty sebagai instrumen soft 

                                                           
16 Sara Kovarovic, 2011, Hello Kitty: A Brand Made of Cuteness, eJournal of Culture and Retail 
Image, vol. 4 – issue 1, Drexel University, diakses dalam 
http://services.library.drexel.edu/static_files/dsmr/Kovarovic%20Final.pdf (16/03/17, 17:59 WIB) 

http://services.library.drexel.edu/static_files/dsmr/Kovarovic%20Final.pdf
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diplomacy.17 Penelitian ini terbagi ke dalam beberapa sub-bab diantaranya uraian 

mengenai pink globalization dan review dari beberapa kajian yang membahas 

tentang diterimanya Hello Kitty di berbagai negara; pembahasan konsep soft 

diplomacy dan citra pariwisata; uraian tentang Jepang dalam menggunakan ikon 

Hello Kitty sebagai instrumen soft diplomacy dan sebagai upaya dalam 

meningkatkan citra pariwisata; elemen soft power Jepang menciptakan Cool Japan 

dan dampaknya terhadap citra Jepang. Istilah pink globalization sendiri 

dipopulerkan oleh Christine R. Yano, seorang antroplog dari University of Hawaii. 

Pink globalization merujuk pada penyebaran berbagai jenis produk berlabel Hello 

Kitty yang kawaii sebagai bagian dari dunia industri. Pink merujuk pada warna 

merah muda yang identik dengan Hello Kitty, sedangkan globalization merujuk 

pada keberhasilan Jepang menjadikan Hello Kitty sebagai salah satu kekuatan 

tersendiri bagi Jepang dan menjadi bagian dari proses globalisasi. 

   Selain di Jepang, eksistensi Hello Kitty juga memiliki citra tersendiri di 

beberapa negara. Di Taiwan, Hello Kitty menjadi salah satu identitas politik, di 

mana tingginya minat terhadap budaya Jepang, tidak terkecuali melalui Hello Kitty 

mendapatkan perhatian serius dan menjadi isu yang sensitif karena dipandang 

sebagai bentuk Japanisasi. Selain itu, di Singapura popularitas Hello Kitty pun tidak 

dapat terbantahkan. Hello Kitty merupakan salah satu bentuk produk global 

hibridisasi yang bisa disesuaikan dengan selera lokal di berbagai negara dengan 

tetap mempertahankan kebudayaan Jepang di dalamnya dan hal tersebut 

menunjukkan keunggulan dari produk budaya Jepang. 

                                                           
17 Najamuddin Khairur Rijal, 2017, Pink Globalization: Hello Kitty sebagai Instrumen Soft 
Diplomacy Jepang, Jurnal Global & Strategis, Vol. 11, No. 1, diakses dalam http://e-
journal.unair.ac.id/index.php/JGS/article/view/3432 (26/10/2017, 22:09 WIB) 

http://e-journal.unair.ac.id/index.php/JGS/article/view/3432
http://e-journal.unair.ac.id/index.php/JGS/article/view/3432
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   Hello Kitty, dalam konteks ini, digunakan sebagai salah satu instrumen 

berdiplomasi untuk membangun citra dan persepsi positif masyarakat internasional 

mengenai Jepang. Dengan terbentuknya citra positif tersebut, akan berpengaruh 

pada lingkup pariwisata Jepang, sehingga mendorong meningkatnya aktivitas 

wisatawan berkunjung ke Jepang. Penggunaan karakter Hello Kitty dianggap 

mampu mewakili karakter budaya Jepang, yang kemudian termasuk ke dalam 

lingkup Cool Japan, mengingat Hello Kitty memiliki status tersendiri dalam 

lingkup internasional sebagai global phenomenon dan memiliki peminat di hampir 

seluruh penjuru dunia. Kemampuan Jepang dalam memanfaatkan produk budaya 

populernya tidak hanya memberikan profit dalam perekonomian Jepang, namun 

juga keuntungan politis dan ideologis. 

   Penelitian karya Najamuddin jika dilihat secara sekilas akan terlihat 

memiliki persamaan dengan penelitan penulis. Mulai dari objek penelitian yang 

berfokus pada Hello Kitty hingga pembahasan mengenai soft power dan Cool 

Japan. Namun, perbedaan dari kedua penelitian ini akan terlihat pada jenis 

penelitian, di mana penulis menggunakan deskriptif analitis, sehingga tuntutan bagi 

penulis adalah untuk tidak hanya mendeskripsikan apa saja dan bagaimana peran 

pemerintah dalam memanfaatkan Hello Kitty, namun juga menjelaskan apa saja 

komponen-komponen yang terdapat pada Hello Kitty berdasarkan ketiga elemen 

(beauty, benignity, brilliance) yang tercakup dalam soft power currencies. Selain 

itu, berbeda dengan penelitian Najamuddin yang secara spesifik berfokus pada 

upaya pemerintah Jepang dalam membangun citra positif dalam lingkup pariwisata, 

fokus penulis lebih kepada pembangunan citra positif Jepang secara keseluruhan. 
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   Ketiga, penelitian karya Stevani Setiawan yang menggunakan metode 

kualitatif ini menjelaskan bagaimana perkembangan Doraemon sebagai alat soft 

diplomacy Jepang baik di Jepang maupun di Indonesia.18 Fokus penelitian ini 

adalah pada kerja sama pemerintah Jepang melalui MOFA dan METI dalam 

mengupayakan Doraemon untuk merubah citra masyarakat Jepang di mata 

masyarakat Asia Tenggara dan mengembangkan soft power Jepang terutama untuk 

mendukung perekonomian Jepang. Kerjasama yang dimaksud dalam hal ini adalah, 

terkait dengan percetakan maupun stasiun TV di Indonesia, di mana seperti yang 

telah diketahui bahwa Indonesia telah menyiarkan Doraemon hingga saat ini dan 

berbagai acara yang diadakan oleh kedua negara. 

   Penelitian ini menggunakan model Japan Inc. sebagai landasan konseptual 

guna menjawab rumusan masalah. Hal ini dikarenakan, Stevani melihat adanya 

hubungan erat yang terjalin antara birokrasi, politisi dan pengusaha dalam rangka 

mendukung perekonomian Jepang dalam model Japan Inc. Keharmonisan 

kerjasama dari ketiga pihak tersebut kemudian menghasilkan kebijakan, di mana 

kebijakan ini kemudian disetujui oleh seluruh pihak. Pemerintah dan perusahaan-

perusahaan di Jepang terlihat jelas bekerja sama baik untuk mendukung 

perekonomian Jepang maupun dalam menjalin hubungan kerja sama dengan negara 

lain (dalam penelitian ini, Indonesia) sehingga produk pop-culture yang dibuat oleh 

perusahaan swasta Jepang dapat tersebar di banyak negara. Maka dari itu, untuk 

menjelaskan fenomena dalam penelitian ini, Stevani Setiawan menggunakan teori 

                                                           
18 Stevani Setiawan, 2016, Kebijakan Pemerintah Jepang dalam Menggunakan Doraemon sebagai 
Instrumen Soft Diplomacy dalam Hubungan Jepang – Indonesia, Skripsi Program S-1 Ilmu 
Hubungan Internasional FISIP Universitas Gajah Mada, diakses dalam 
http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?act=view&buku_id=93888&mod=penelitian_detail&s
ub=PenelitianDetail&typ=html (16/03/17, 15:31 WIB) 

http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?act=view&buku_id=93888&mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&typ=html
http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?act=view&buku_id=93888&mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&typ=html
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mengenai globalisasi dan konsep konsep soft power, public diplomacy dan pop-

culture diplomacy. 

   Walaupun terdapat persamaan seperti dari segi penggunaan salah satu 

konsep, penelitian Stevani Setiawan tetap berbeda dengan penelitian penulis. Hal 

tersebut dapat dilihat dari fokus objek penelitian yang beda, dimana Stevani 

berfokus pada penggunaan karakter Doraemon dalam penggunaan soft diplomacy 

Jepang. Selain itu, dari segi fokus pembahasan yang lain pun berbeda, di mana 

Stevani membahas mengenai bagaimana hubungan antara Jepang – Indonesia, 

sedangkan penulis berfokus pada penggunaan karakter animasi Hello Kitty dalam 

strategi Cool Japan. 

   Keempat, penelitian Chadijah Isfariani dalam sebuah e-journal yang 

memperlihatkan bagaimana Jepang secara tidak langsung memperkenalkan nilai-

nilai serta budaya melalui salah satu budaya populernya, yaitu melalui game 

Pokemon Go.19 Penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini menjelaskan 

bagaimana demam Pokemon Go yang sempat dirasakan oleh hampir seluruh 

masyarakat dunia dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah Jepang sebagai soft 

diplomacy-nya dalam menjalin hubungan dengan dunia internasional. Konsep yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah soft power dan soft diplomacy.  

   Salah satu tujuan diciptakannya game Pokemon Go adalah agar Jepang 

dapat membangun citra positifnya di dunia internasional yang diperlukan untuk 

dapat membangun kerja sama dengan negara lain. Hal yang membedakan penelitian 

Chadijah dengan penulis terlihat jelas dari objek penelitiannya. Mulai dari 

                                                           
19 Chadijah Isfariani Iqbal, 2016, Budaya Populer Game Pokemon Go sebagai Soft Diplomacy 
Jepang, eJournal Izumi, Vol. 5, No. 2, Universitas Diponegoro, diakses dalam 
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/izumi/article/view/12144 (16/03/2017, 9:43 WIB) 

http://ejournal.undip.ac.id/index.php/izumi/article/view/12144
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penggunaan karakter animasi yang berbeda dimana Chadijah menggunakan 

Pokemon Go namun penulis fokus dengan Hello Kitty hingga tujuan dari 

penggunaan karakter animasi tersebut dimana Chadijah mendeskripsikan peran 

Pokemon Go sebagai soft diplomacy Jepang secara umum, namun penulis 

membahas Hello Kitty secara lebih spesifik dalam strategi Cool Japan. Selain itu, 

aktor dalam pelaksanaan diplomasi untuk penelitian inipun berbeda, di mana 

Chadijah lebih cenderung mengarah pada peranan perusahaan dan masyarakat 

dalam pelaksanaan diplomasi publik, sedangkan peneliti mengarah pada peranan 

dari pemerintah Jepang. 

   Kelima, penelitian I Made Wisnu Saputera Wardana dkk yang 

menggunakan metode deskriptif kualitatif ini berfokus pada pembahasan budaya 

populer Jepang, terutama cosplay.20 Kemunculan cosplay tak dapat dilepaskan dari 

menyebarnya anime dan manga ke seluruh dunia karena, banyak masyarakat yang 

merasa tertarik untuk mencoba bertindak seperti karakter yang terdapat dalam 

manga maupun anime. Tingginya antusiasme masyarakat dunia terhadap cosplay 

kemudian menggugah Kemenlu Jepang untuk membuat event yang bertajuk World 

Cosplay Summit (WCS) yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 2003. Event 

WCS tersebut ditandai dengan diundangnya 5 orang cosplayer dari 3 negara yaitu 

Jerman, Italia dan Prancis ke sebuah program yang ditayangkan di TV Aichi yang 

berjudul “Manga is the Common Language of the World”. Dukungan dari Kemenlu 

                                                           
20 I Made Wisnu Saputera Wardana, dkk, 2015, Penggunaan Budaya Populer dalam Diplomasi 
Budaya Jepang melalui World Cosplay Summit, Universitas Udayana, diakses dalam 
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=338238&val=5807&title=PENGGUNAAN%2
0BUDAYA%20POPULER%20DALAM%20DIPLOMASI%20BUDAYA%20JEPANG%20MELALUI%20WO
RLD%20COSPLAY%20SUMMIT (19/03/2017, 14:51 WIB) 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=338238&val=5807&title=PENGGUNAAN%20BUDAYA%20POPULER%20DALAM%20DIPLOMASI%20BUDAYA%20JEPANG%20MELALUI%20WORLD%20COSPLAY%20SUMMIT
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=338238&val=5807&title=PENGGUNAAN%20BUDAYA%20POPULER%20DALAM%20DIPLOMASI%20BUDAYA%20JEPANG%20MELALUI%20WORLD%20COSPLAY%20SUMMIT
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=338238&val=5807&title=PENGGUNAAN%20BUDAYA%20POPULER%20DALAM%20DIPLOMASI%20BUDAYA%20JEPANG%20MELALUI%20WORLD%20COSPLAY%20SUMMIT
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Jepang pun terlihat dari tidak lepasnya event WCS dari arah kebijakan luar negeri 

Jepang yang mulai menggunakan budaya populer sebagai sarana diplomasi. 

   Dalam penelitian ini, I Wardana dkk menjelaskan secara singkat gambaran 

umum mengenai perkembangan diplomasi budaya Jepang pada era globalisasi. 

Penjelasan tersebut bermuara pada keadaan Jepang di abad ke-21 yang mulai secara 

resmi menggunakan budaya populer sebagai sarana diplomasi budaya Jepang. 

Budaya populer tersebut ternyata memiliki daya tarik tersendiri yang bersifat 

universal. Penelitian ini menggunakan 3 konsep yang relevan terhadap isu yang 

dibahas guna mendukung penjelasan dapat tersampaikan secara akurat yaitu konsep 

budaya populer, konsep diplomasi budaya, dan konsep soft power currencies. 

Penelitian I Wardana dkk berbeda dengan penelitian penulis mulai dari objek 

penelitian dan beberapa konsep yang digunakan dalam menganalisa fenomena 

penelitian.  

   Keenam, skripsi karya Yolanda Wulansuci yang menggunakan metode 

kualitatif dengan teknik deskriptif analisis ini berfokus pada karakter animasi dari 

salah satu budaya populer yang terkenal yaitu, Doraemon.21 Menurut Yolanda, 

budaya populer Jepang dapat diterima oleh masyarakat dunia dengan baik 

dikarenakan budaya populer Jepang memiliki kreativitas dan kualitas yang baik. 

Selain itu, budaya populer Jepang juga mengandung unsur kehidupan dengan 

semua dimensinya. Tidak hanya itu, budaya populer juga selalu memiliki aspek 

                                                           
21 Yolanda Wulansuci, 2010, Budaya Populer Manga dan Anime sebagai Soft Power Jepang, 
Skripsi, Depok: Program Studi Jepang, Universitas Indonesia, diakses dalam 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=
0ahUKEwizq_TCyuLSAhUEgI8KHZo5CZkQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Flib.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile
%3Ddigital%2F20160972-RB08Y312b-
Budaya%2520populer.pdf&usg=AFQjCNGMk_vhpmLpA8NCqadP-
cYj50KNOw&sig2=GaX_0TzM6nGL3R6hFxlaeQ&bvm=bv.149760088,d.c2I (19/03/2017, 19:37 
WIB) 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizq_TCyuLSAhUEgI8KHZo5CZkQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Flib.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F20160972-RB08Y312b-Budaya%2520populer.pdf&usg=AFQjCNGMk_vhpmLpA8NCqadP-cYj50KNOw&sig2=GaX_0TzM6nGL3R6hFxlaeQ&bvm=bv.149760088,d.c2I
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizq_TCyuLSAhUEgI8KHZo5CZkQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Flib.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F20160972-RB08Y312b-Budaya%2520populer.pdf&usg=AFQjCNGMk_vhpmLpA8NCqadP-cYj50KNOw&sig2=GaX_0TzM6nGL3R6hFxlaeQ&bvm=bv.149760088,d.c2I
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizq_TCyuLSAhUEgI8KHZo5CZkQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Flib.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F20160972-RB08Y312b-Budaya%2520populer.pdf&usg=AFQjCNGMk_vhpmLpA8NCqadP-cYj50KNOw&sig2=GaX_0TzM6nGL3R6hFxlaeQ&bvm=bv.149760088,d.c2I
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizq_TCyuLSAhUEgI8KHZo5CZkQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Flib.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F20160972-RB08Y312b-Budaya%2520populer.pdf&usg=AFQjCNGMk_vhpmLpA8NCqadP-cYj50KNOw&sig2=GaX_0TzM6nGL3R6hFxlaeQ&bvm=bv.149760088,d.c2I
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizq_TCyuLSAhUEgI8KHZo5CZkQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Flib.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F20160972-RB08Y312b-Budaya%2520populer.pdf&usg=AFQjCNGMk_vhpmLpA8NCqadP-cYj50KNOw&sig2=GaX_0TzM6nGL3R6hFxlaeQ&bvm=bv.149760088,d.c2I
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hubungan antar manusia, pekerjaan dan perkembangan spiritualitas. Aspek-aspek 

tersebut kemudian menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat internasional 

untuk terus mendalami budaya populer Jepang terutama manga dan anime. 

   Menurut Yolanda, karakter animasi Doraemon memenuhi karakteristik 

aspek-aspek budaya populer Jepang sehingga eksistensinya dapat diterima dengan 

baik di mata dunia. Kebebasan berekspresi, adanya teknologi-teknologi yang 

futuristik dan adanya unsur budaya yang hampir selalu disematkan dalam alur cerita 

Doraemon semakin memperkuat justifikasi masyarakat dunia bahwa Doraemon 

memang salah satu dari beberapa budaya populer Jepang yang lebih banyak 

mengandung unsur positifnya.  

   Selain itu, terdapat pula beberapa tujuan dari pemerintah Jepang dalam 

memanfaatkan manga dan anime sebagai soft power, terutama ketika ditinjau dari 

karakter animasi Doraemon. Tujuan tersebut yaitu membangun citra positif dalam 

pergaulan internasional, memberikan pemahaman yang lebih baik pada masyarakat 

dunia mengenai Jepang dan sebagai kesempatan untuk mengembangkan potensi 

soft diplomacy Jepang. Terlepas dari pembahasan penelitian ini, terdapat perbedaan 

penelitian penulis dengan penelitian Yolanda. Perbedaan tersebut terletak pada 

perbedaan fokus objek dimana Yolanda menggunakan Doraemon sebagai 

fokusnya, sedangkan penulis menggunakan Hello Kitty sebagai fokus penelitian. 

   Ketujuh, penelitian karya Bagus Fitrian Yudoprakoso dan Asra Virgianita 

yang menggunakan metode kualitatif ini menjelaskan bagaimana Cool Japan 

menjadi komoditas dan strategi yang tidak hanya berfokus pada pelaksanaan 

diplomasi publik, namun juga berfungsi sebagai penunjang dalam menghasilkan 
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profit.22 Cool Japan merupakan kebijakan pengelolaan budaya populer Jepang 

dalam politik luar negeri maupun ekonomi global Jepang. Strategi Cool Japan tidak 

hanya berperan sebagai bagian dari diplomasi publik, namun juga pengembangan 

industri kreatif Jepang. Strategi Cool Japan dianggap memiliki keunggulan 

tersendiri, mengingat pelaksanaannya yang mendapat dukungan penuh dari 

pemerintah.  

   Namun, awal mula kemunculan kebijakan Cool Japan sempat menerima 

beberapa kritik, seperti adanya anggapan bahwa kreativitas tidak muncul dari sektor 

marketing, industri video game yang mulai tidak relevan, hingga budaya populer 

tidak semudah itu untuk dilaksanakan sebagai peluang bisnis. Menurut Bagus dan 

Asra, diperlukan adanya inovasi berkelanjutan dalam produktivitas produk dalam 

industri kreatif. Alasan bagi Bagus dan Asra melakukan riset dengan rentang waktu 

2002-2013 adalah karena dari rentang waktu tersebut, Jepang mengalami berbagai 

dinamika situasi politik dan ekonomi global yang kemudian munculnya kesadaran 

dari pemerintah Jepang bahwa Jepang memiliki keunggulan dalam diplomasi 

publik dan industri kreatif. 

   Awalnya, Cool Japan berada dibawah kendali Ministry of Foreign Affairs 

(MOFA), namun ketika pada tahun 2005 Japan External Trade Organization 

(JETRO) mengeluarkan laporan bahwa budaya populer juga dapat dimanfaatkan 

untuk memperoleh keuntungan finansial. Momentum tersebut akhirnya berakibat 

pada berpindahnya otoritas pelaksanaan Cool Japan dari MOFA ke Ministry of 

Economy, Trade and Industry (METI). Sejak dibentuknya divisi khusus Cool Japan 

                                                           
22 Bagus Fitrian Yudoprakoso & Asra Virgianita, 2013, Analisis Cool Japan dalam Politik dan 
Ekonomi Luar Negeri Jepang Periode 2002–2013, Universitas Indonesia, diakses dalam 
http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S53716-bagus%20fitrian%20yudoprakoso 
(12/10/2017, 11:30 WIB) 

http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S53716-bagus%20fitrian%20yudoprakoso
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dalam METI, Cool Japan tidak lagi hanya slogan dalam pelaksanaan diplomasi, 

namun juga strategi untuk mengembangkan industri kreatif Jepang di pasar global. 

Keunggulan yang dimiliki masing-masing tujuan strategi Cool Japan menjadi dasar 

bagi pemerintah Jepang dalam mendukung penggunaan strategi Cool Japan. 

   Penelitian ini menggunakan konsep diplomasi publik dan benar-benar 

berfokus pada aspek-aspek ekonomi dan politik luar negeri Jepang melalui strategi 

Cool Japan dan juga analisa mengenai pelaksanaan strategi Cool Japan itu sendiri. 

Terdapat perbedaan penelitian oleh Bagus dan Asra dengan penelitian penulis, 

perbedaan tersebut terletak pada perbedaan fokus penelitian dimana  Bagus dan 

Asra berfokus pada analisa Cool Japan dalam perspektif ekonomi dan politik luar 

negeri, sedangkan penulis berfokus pada peran pemerintah yang memanfaatkan 

salah satu karakter animasi khas Jepang melalui strategi Cool Japan. 

   Kedelapan, e-journal karya Putri Safariani memperlihatkan bagaimana 

penyebaran budaya populer Jepang di Indonesia melalui Anime Festival Asia 

(AFA).23 Fokus penelitian ini adalah pada perkembangan pop-culture di Jepang dan 

kemudian berlanjut pada perkembangan industri anime di Indonesia. 

Komersialisasi pop-culture Jepang yang telah merambah ke hampir di seluruh 

penjuru dunia, menjadi salah satu penyebab terselenggaranya berbagai macam 

kegiatan yang bernuansa Jepang dan menjadi salah satu landasan dari adanya 

kerjasama antara Jepang dengan beberapa negara, tidak terkecuali Indonesia. 

Kementrian luar negeri Jepang telah melakukan beberapa kerjasama dengan 

                                                           
23 Putri Safariani, 2017, Penyebaran Pop Culture Jepang oleh Anime Festival Asia (AFA) di 
Indonesia Tahun 2012-2016, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 5, No. 3, Universitas 
Mulawarman, diakses dalam http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-
content/uploads/2017/08/Journal%20Putri%20Safariani%20(08-01-17-02-36-18).pdf 
(12/10/2017, 16:23 WIB) 

http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/08/Journal%20Putri%20Safariani%20(08-01-17-02-36-18).pdf
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/08/Journal%20Putri%20Safariani%20(08-01-17-02-36-18).pdf
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pemerintah Indonesia, salah satu bentuk kerjasama tersebut adalah Anime Festival 

Asia (AFA). Event internasional tersebut merupakan kegiatan tahunan dan memang 

telah diselenggarakan di beberapa kesempatan di Indonesia, terutama pada tahun 

2012-2016. AFA sendiri merupakan kegiatan festival internasional yang 

bertemakan anime yang diselenggarakan oleh Sozo dan Dentsu sebagai promotor 

dikawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.  

   Penelitian menggunakan konsep diplomasi guna menjelaskan isu yang ada 

dalam penelitian ini. Perkembangan budaya Jepang yang bermula dari tahun 1954 

dengan adanya film Godzilla, terus berkembang dari tahun ke tahun hingga pada 

tahun 2000, pop-culture Jepang semakin berkembang dengan pesat. Menteri luar 

negeri Jepang, Junichiro Koizumi, yakin bahwa menggunakan pop-culture yang 

ada, Jepang dapat merajai pasar internasional terutama di bidang produksi budaya 

pop. Indonesia, kemudian menjadi salah satu negara yang  mengikuti style pop-

culture Jepang tersebut. Berkembangnya budaya Jepang di Indonesia tidak terlepas 

dari peranan masuknya serial animasi, komik, musik, game, drama, cosplay hingga 

J-pop.  

   Hal tersebut menyebabkan budaya Jepang menjadi sebuah trend tersendiri 

di Indonesia dan menjadi bentuk asimilasi budaya Jepang. AFA, menjadi salah satu 

bentuk diplomasi bisnis dengan bekerjasama yang memberikan dampak positif bagi 

kedua belah pihak. AFA telah diselenggarakan di Indonesia selama 5 kali berturut-

turut dari tahun 2012 hingga 2016. Tingginya antusias masyarakat Indonesia dalam 

menghadiri acara anime terbesar tersebut terlihat dari semakin meningkatnya 

jumlah pengunjung yang hadir di setiap tahunnya.  
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   Walaupun pembahasan berfokus pada pop-culture Jepang, namun 

perbedaan penelitian Putri jelas berbeda dengan penelitian penulis. Perbedaan 

tersebut terletak pada objek penelitian Putri yang hanya fokus menjelaskan 

mengenai perkembangan anime di Jepang dan AFA, sedangkan penulis berfokus 

pada hanya satu karakter animasi yaitu Hello Kitty dan seluk beluk strategi Cool 

Japan. 

   Kesembilan, penelitian karya Irfan Hakim mengenai peran Japan 

Foundation dalam menyebarkan kebudayaan Jepang di Indonesia pada tahun 2013-

2015.24 Menurut Irfan, Japan Foundation memiliki peran yang cukup besar dalam 

memenuhi kepentingan nasional Jepang. Japan Foundation sendiri merupakan 

sebuah lembaga pemerintahan Jepang yang bertujuan untuk menciptakan 

kesepahaman antar masyarakat Jepang dengan masyarakat dari negara lain melalui 

pertukaran kebudayaan. Japan Foundation pertama kali mendirikan kantor di 

Indonesia pada tahun 1979, dan hal tersebut menandakan bangkitnya hubungan 

diplomasi antara Jepang dengan Indonesia. Program yang dijalankan oleh Japan 

Foundation di beberapa negara, termasuk Indonesia, pada umumnya memiliki 

aktivitas yang sama yakni berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan. Namun, 

pihak Japan Foundation tetap memperhatikan keadaan masing-masing negara, 

sehingga realisasi program dapat terlaksana dengan baik sehingga esensi dari 

pelaksanaan program tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, 

termasuk di Indonesia.  

                                                           
24 Irfan Hakim, Peran Japan Foundation dalam Menyebarluaskan Kebudayaan Jepang di 
Indonesia tahun 2013-2015, Universitas Komputer Indonesia, diakses dalam 
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/697/jbptunikompp-gdl-irfanhakim-34809-1-unikom_i-l.pdf 
(14/10/2017, 13:21 WIB) 

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/697/jbptunikompp-gdl-irfanhakim-34809-1-unikom_i-l.pdf
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   Walaupun citra buruk Jepang di mata Indonesia tidak bisa dilupakan begitu 

saja, namun dengan adanya upaya-upaya diplomasi dari Jepang,  hubungan antara 

Indonesia dengan Jepang dapat berangsur-angsur membaik. Sentimen anti-Jepang 

yang sempat berkembang di Indonesia perlahan menghilang, terutama ketika 

Jepang gencar melakukan diplomasi budaya yang berfokus pada penyebaran pop-

culture. Penyebarluasan kebudayaan yang dilakukan Jepang menjadi salah satu 

faktor penting terjalinnya hubungan yang lebih baik bagi Indonesia – Jepang. 

Bahkan, dari beberapa survey, hampir semua masyarakat Indonesia menganggap 

bahwa Jepang merupakan negara yang ramah. 

   Penjelasan dan argumen yang tercantum dalam penelitian Irfan dilandasi 

dengan beberapa konsep seperti politik luar negeri, kepentingan nasional, 

diplomasi, soft power hingga institusi nasional. Walaupun topik pembahasan antara 

penelitian Irfan sama dengan penelitian penulis, dimana persamaan tersebut terletak 

pada pembahasan mengenai Jepang, soft power dan diplomasi, namun penelitian 

penulis dengan Irfan tetap dua penelitian yang berbeda. Hal tersebut terlihat pada 

objek pembahasan penelitian Irfan yang hanya fokus pada Japan Foundation 

sedangkan penulis berfokus pada Cool Japan. 

   Kesepuluh, penelitian Aldrian dalam sebuah jurnal yang menggunakan 

perspektif neorealis sebagai dasar pandangan penelitian ini, yang membahas 

mengenai kajian ekonomi-politik diplomasi kebudayaan Jepang terhadap Indonesia 

dalam kerangka Japan – Indonesia Partnership Agreement tahun 2012-2015.25 

Penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini menjelaskan apa saja yang 

                                                           
25 Aldrian, 2016, Diplomasi Kebudayaan Jepang terhadap Indonesia dalam Kerangka Japan-
Indonesia Partnership Agreement Tahun 2012-2015, JOM FISIP, Vol. 3, No. 1, Universitas Riau, 
diakses dalam http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/8771, (12/10/2017, 14:30 
WIB) 

http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/8771
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dilakukan Jepang terhadap Indonesia dalam memenuhi agenda diplomasi 

kebudayaan melalui Japan-Indonesia Partnership Agreement. Diplomasi budaya 

yang dilakukan Jepang dalam konteks ini diantaranya dengan mengadakan World 

Cosplay Summit dan investasi wisata kuliner Jepang di Indonesia. World Cosplay 

Summit pertama diadakan di Indonesia pada tahun 2014. Event tersebut bertujuan 

untuk memperkenalkan budaya (terutama budaya populer) Jepang di Indonesia. 

Selain itu, tujuan dari investasi wisata kuliner Jepang di Indonesia pun tidak 

berbeda jauh dari tujuan memperkenalkan budaya, namun dalam hal ini lebih 

mengarah melalui kuliner, agar Indonesia dapat mempromosikan kuliner Jepang 

sekaligus menjadi implementasi dari terealisasinya praktik gastrodiplomacy antara 

Jepang – Indonesia. 

   Dalam mendukung argumen yang ada, Aldrian menggunakan konsep 

diplomasi yang berfokus pada diplomasi kebudayaan dan kepentingan nasional 

untuk menjelaskan sekaligus memahami kepentingan Jepang dalam melakukan 

diplomasi budayanya. Hal yang membedakan penelitian Aldrian dengan penulis 

terlihat jelas karena memang perbedaannya yang signifikan, seperti objek penelitian 

dan jug fokus penelitian. 

   Kesebelas, jurnal karya Aulia Amalina yang membahas penggunaan budaya 

populer Jepang sebagai salah satu instrumen diplomasi Jepang dan pengaruhnya 

terhadap komunitas-komunitas yang ada di Indonesia.26 Walaupun tidak secara 

spesifik dalam menjelaskan komunitas apa yang dimaksud dalam penelitiannya, 

Aulia telah secara rinci membahas mengenai budaya populer, hubungan diplomatik 

                                                           
26 Aulia Amalina, 2012, Budaya Populer Jepang sebagai Instrumen Diplomasi Jepang dan 
Pengaruhnya terhadap Komunitas-Komunitas di Indonesia, Andalas Journal of International 
Studies, Vol. 1, No. 2, diakses dalam http://ajis.fisip.unand.ac.id/index.php/ajis/article/view/9 
(14/10/2017, 17:53 WIB) 

http://ajis.fisip.unand.ac.id/index.php/ajis/article/view/9
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Indonesia-Jepang hingga pengaruh yang ditimbulkan dari tersebarnya budaya 

populer Jepang di Indonesia. Walaupun Indonesia dengan Jepang sempat 

mengalami masa lalu yang kelam yang membuat hubungan antar kedua negara 

berjalan dengan tidak baik, namun Jepang berusaha sebaik mungkin dalam 

menebus dosa masa lalunya tersebut dengan cara yang unik.  

   Keunikan tersebut dapat terlihat dari bagaimana Jepang menggunakan 

budaya populernya sebagai instrumen dalam menjalan hubungan diplomatik 

dengan beberapa negara, tidak terkecuali Indonesia. Sejak tahun 2000-an, budaya 

populer Jepang telah banyak tersebar di Indonesia. Acara-acara yang mengangkat 

tema budaya populer Jepang pun telah banyak dilakukan oleh komunitas-komunitas 

pencinta budaya Jepang. Upaya komunitas pencinta budaya Jepang itu pun tidak 

menjadi usaha yang sia-sia. Masyarakat Indonesia yang memiliki persepsi buruk 

terhadap Jepang, lambat laun merubah pola pikir tersebut sehingga citra baik 

Jepang pun mulai terbentuk sedikit demi sedikit. Perbedaan penelitian Aulia dan 

penulis terlihat jelas dalam pembahasan dimana Aulia lebih luas cakupan 

penelitiannya yaitu mengenai budaya populer Jepang secara umum, sedangkan 

penulis hanya berfokus pada salah satu aspek dalam budaya populer Jepang yaitu 

karakter animasi Hello Kitty. 

   Keduabelas, penelitian karya Gilang Mukti Rukmana yang bertipe 

penelitian kausalitas dan menggunakan teknik analisa kualitatif yang didasarkan 

pada program televisi bertajuk Begin Japanology.27 Menurut Gilang, dalam konteks 

ini, soft power menjadi alat utama dalam diplomasi modern dan hal tersebut disebut 

                                                           
27 Gilang Mukti Rukmana, 2015, Dampak Program Begin Japanology terhadap Peningkatan Citra 
Jepang, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 3, No. 4, diakses dalam 
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/11/554.-Gilang-Mukti-R-
1002045022.pdf (19/03/2017, 19:17 WIB) 

http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/11/554.-Gilang-Mukti-R-1002045022.pdf
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/11/554.-Gilang-Mukti-R-1002045022.pdf


23 
 

dengan soft diplomacy. Pelaksanaan soft diplomacy dengan menggunakan aplikasi 

soft power dianggap efektif dan efisien sehingga mudah untuk dilakukan. Program 

Begin Japanology berasal dari salah satu stasiun televisi terbesar di Jepang yaitu 

Nippon Hoso Kyokai (NHK), yang bekerja sama dengan pemerintah Jepang demi 

mewujudkan peningkatan citra Jepang terhadap masyarakat internasional. Program 

Begin Japanology ini berdampak pada tiga faktor yaitu meningkatnya wisatawan 

asing ke Jepang, munculnya respon positif terkait proliferasi budaya Jepang dalam 

ranah internasional dan bertambahnya informasi masyarakat dunia karena Begin 

Japanology sebagai media pembelajaran yang efektif yang mencakup beberapa 

mengenai sejarah, pendidikan, budaya, teknologi dan informasi lainnya. 

   Penelitian ini didasarkan pada dua konsep yang dianggap relevan untuk 

menjadi fondasi konsep dalam membahas fenomena ini yaitu diplomasi publik dan 

komunikasi internasional. Walaupun penelitian Gilang dengan penelitian penulis 

terlihat hampir sama jika dilihat dari segi penggunaan salah satu konsep, yaitu 

konsep diplomasi publik, namun penelitian Gilang dan penelitian penulis tetaplah 

dua penelitian yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan fokus penelitian Gilang dan 

penelitian penulis adalah hal yang berbeda. Penulis berfokus pada penggunaan 

karakter animasi dalam salah satu strategi arahan dari pemerintah Jepang yaitu Cool 

Japan, sedangkan penelitian Gilang tidak lah membahas bahkan salah satu dari 

fokus penelitian penulis tersebut. 

   Ketigabelas, penelitian karya Seungik Han dari Universitas Korea yang 

membahas apa saja alasan dari masyarakat Indonesia sangat menyukai Jepang, 

terutama dengan kebudayaannya.28 Penelitian ini didasarkan pada sebuah global 

                                                           
28 Seungik Han, 2015, Indonesia: Japanophile, Japanese Soft Power in Indonesia, GSCIS 
Singapore, diakses dalam 
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voting pada tahun 2005 yang diselenggarakan oleh BBC, mengenai pandangan 

masyarakat mengenai pengaruh baik atau buruk yang ditimbulkan dari beberapa 

negara bagi negara lainnya. Jepang sendiri, merupakan salah satu negara yang 

memiliki pengaruh positif bagi negara lain. Indonesia menjadi salah satu negara 

dengan responden yang memberika review positif terhadap Jepang. Perspektif 

positif tersebut muncul dari terlaksananya diplomasi budaya Jepang dan juga 

Official Development Assistance (ODA). Soft power pun menjadi salah satu aset 

tersendiri bagi Jepang, dimana tidak hanya berfokus pada budaya populer yang 

dimiliki, namun juga nilai universal yang terkandung didalamnya, penyelesaian 

masalah dalam lingkup global dan kerjasama yang memungkinkan terus terjadi 

antar Jepang dengan negara lainnya. Seperti misalnya, platform hiburan Jepang 

yang mulai merambah ke pasar industri Indonesia, JKT48 yang merupakan ‘adik’ 

dari grup populer Jepang AKB48. Terbentuknya JKT48 sendiri merupakan bagian 

dari program pemerintah Jepang melalui Cool Japan.  

   Selain melalui budaya popouler, ODA menjadi alasan lain dibalik perspektif 

positif masyarakat Indonesia mengenai Jepang. ODA merupakan bantuan 

pemerintah Jepang baik berupa dana maupun kerjasama teknik. Hingga awal 2000-

an, Indonesia menjadi penerima ODA Jepang terbesar. Dari hal tersebut dapat 

terlihat bahwa Jepang memanfaatkan ODA sebagai alat untuk kepentingan nasional 

sekaligus memperkuat jaringan ekonomi antar Jepang dengan negara penerima. 

Walaupun penelitian Seungik Han menggunakan konsep soft power dan diplomasi 

dalam pembahasannya, namun penelitian Seungik dengan penulis tetap 2 penelitian 

                                                           
http://web.isanet.org/Web/Conferences/GSCIS%20Singapore%202015/Archive/720ad3b5-4259-
409c-b34d-970f5f1314ce.pdf (17/10/2017, 14:30 WIB) 

http://web.isanet.org/Web/Conferences/GSCIS%20Singapore%202015/Archive/720ad3b5-4259-409c-b34d-970f5f1314ce.pdf
http://web.isanet.org/Web/Conferences/GSCIS%20Singapore%202015/Archive/720ad3b5-4259-409c-b34d-970f5f1314ce.pdf
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yang berbeda jika dilihat dari objek penelitian dan isi pembahasan. Dimana Seungik 

fokus dalam membahas budaya populer dan ODA, sedangkan penulis berfokus 

pada pemanfaatan Hello Kitty oleh pemerintah Jepang dan Cool Japan. 

   Keempatbelas, penelitian karya Stefanie Layer yang berfokus pada 

penggunaan manga dan anime sebagai sarana diplomasi budaya Jepang.29 

Penelitian ini membahas bagaimana penggunaan soft power Jepang setelah Perang 

Dunia II dengan manga dan anime sebagai media untuk mempromosikan Jepang di 

luar negeri, mengingat Jepang memiliki potensi tinggi untuk menjalankan soft 

power yang memiliki daya tarik tidak hanya pada budayanya namun juga nilai-nilai 

yang terkandung di dalamnya. Hal tersebut kemudian membuktikan Jepang telah 

menjadi negara demokrasi yang stabil dengan sebagian besar dari kebijakannya 

mendapatkan dukungan dari lingkup internasional. 

   Meskipun Jepang telah dikenal sebagai negara yang khas dengan teknologi 

modernnya, negara tersebut masih sadar akan tradisi yang mereka miliki. Maka dari 

itu, tidak mengherankan bila topik yang ada dalam manga tidak hanya sekedar 

fantasi, tetapi sejarah Jepang juga menjadi topik yang populer dalam manga. 

Namun, mengingat militerisme dan kebijakan ekonomi proteksionis Jepang di masa 

perang dunia, manga dan anime perlu berhati-hati dalam menampilkan subjek 

tersebut, agar tidak merusak citra Jepang yang cool dan hip, terutama di kawasan 

Asia Timur. 

   Ekspor budaya Jepang meningkat dalam skala global, di mana manga dan 

anime memainkan peran penting dalam kemunculan merek nasional baru. 

                                                           
29 Stefanie Layer, 2010, An Exploration of Japan’s Soft Power, diakses dalam 
http://www.culturaldiplomacy.org/pdf/case-studies/manga-and-anime-an-exploration-of-japans-
soft-power.pdf (26/10/2017, 9:45 WIB) 

http://www.culturaldiplomacy.org/pdf/case-studies/manga-and-anime-an-exploration-of-japans-soft-power.pdf
http://www.culturaldiplomacy.org/pdf/case-studies/manga-and-anime-an-exploration-of-japans-soft-power.pdf
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Sedangkan, untuk penjangkauan global, institusi Jepang yang paling penting adalah 

Japan Foundation yang pada awalnya hanya berfokus pada promosi seni 

tradisional, namun sekarang Japan Foundation juga mulai mempromosikan budaya 

populer. Bagi Jepang, tidak ada keraguan bahwa mereka memiliki soft power yang 

memiliki kontrol yang cukup kuat, dengan diplomasi budayanya yang cenderung 

mampu mendapatkan keuntungan dari popularitas di seluruh dunia. 

   Secara keseluruhan, pembahasan Stefanie hampir sama dengan penelitian 

penulis, di mana soft power, diplomasi hingga budaya populer Jepang menjadi 

bagian dari penelitian. Namun, fokus pembahasan Stefanie dengan penulis tetap 

berbeda, dengan penelitian Stefanie yang merujuk pada manga dan anime secara 

umum dan penulis yang spesifik merujuk pada salah satu karakter anime yaitu Hello 

Kitty. 

Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

No. 
Nama dan Judul 

Peneliti 

Metodologi dan 

Pendekatan 
Hasil 

1. 

Hello Kitty: A 
Brand Made of 

Cuteness 
 
 
 

Oleh: Sara 
Kovarovic 

Komparatif 
 
 
 

Pendekatan: 
Globalisasi 

- Budaya konsumerisme di AS 
membuahkan kesuksesan yang luar 
biasa bagi Hello Kitty hingga 
mencapai popularitasnya sebagai 
fenomena global. 
- Terdapat perbedaan yang 
signifikan terkait dengan eksistensi 
Hello Kitty di Jepang dan di AS. Di 
Jepang, Hello Kitty yang 
berkarakteristik manis (kawaii) 
merupakan bagian dari budaya. 
Namun, di AS, karakteristik manis 
tersebut merupakan bagian dari 
obsesi sebagian pemuda di AS, di 
mana Hello Kitty seakan-akan 
dijustifikasi sebagai sesuatu yang 
menarik bagi pemuda di AS 
(khususnya kaum wanita). 

2. 

 
Pink 

Globalization: 
Hello Kitty 

Deskriptif 
Kualitatif 

 
 

- Keberhasilan Jepang dalam 
menjadikan budaya populernya, 
terutama Hello kitty, sebagai salah 
satu fenomena global yang dikenal 
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sebagai Instrumen 
Soft Diplomacy 

Jepang 
 

Oleh: 
Najamuddin 
Khairur Rijal 

 
Pendekatan: 

Soft diplomacy, soft 
power 

dengan sebutan pink globalization. 
Pink merujuk pada warna merah 
muda yang khas dengan karakter 
Hello Kitty, sedangkan 
globalization mengarah pada 
popularitas Hello Kitty secara 
global. 
- Kontribusi Hello Kitty sebagai 
salah satu media diplomasi Jepang 
dalam upaya membangun citra dan 
persepsi positif, berimplikasi pada 
citra pariwisata Jepang sehingga 
mendorong meningkatnya akivitas 
wisatawan yang berkunjung ke 
Jepang. 

3. 

Kebijakan 
Pemerintah 

Jepang dalam 
Menggunakan 

Doraemon 
sebagai Instrumen 

Soft Diplomacy 
dalam Hubungan 

Jepang – 
Indonesia 

 
Oleh: Stevani 

Setiawan 

Deskriptif 
Kualitatif 

 
 
 
 

Pendekatan: 
Konsep soft power, 
public diplomacy, 

pop-culture 
diplomacy dan 

globalisasi 

- Hubungan erat yang terjalin 
antara birokrasi, politisi dan 
pengusaha dalam rangka 
mendukung perekonomian Jepang 
dalam model Japan Inc mengacu  
pada munculnya keharmonisan 
kerjasama dari ketiga pihak 
tersebut kemudian menghasilkan 
kebijakan, dimana kebijakan ini 
kemudian disetujui oleh seluruh 
pihak hingga terciptanya legitimasi 
untuk kebijakan yang telah 
disepakati. 

4. 

Budaya Populer 
Game Pokemon 
Go sebagai Soft 

Diplomacy 
Jepang 

 
 
 

Oleh: Chadijah 
Isfariani Iqbal 

Deskriptif 
Kualitatif 

 
 
 

Pendekatan: 
Konsep soft power 
currencies dan soft 

diplomacy 

- Demam Pokemon Go yang 
sempat dirasakan oleh hampir 
seluruh masyarakat dunia 
dimanfaatkan dengan baik oleh 
pemerintah Jepang sebagai soft 
diplomacy-nya dalam menjalin 
hubungan dengan dunia 
internasional. 
- Game Pokemon Go ini diciptakan 
agar Jepang dapat membangun citra 
positifnya di dunia internasional 
yang diperlukan untuk dapat 
membangun kerja sama dengan 
negara lain. 

5. 

Penggunaan 
Budaya Populer 
dalam Diplomasi 
Budaya Jepang 
melalui World 

Cosplay Summit 
 

Oleh: I Made 
Wisnu Saputera 
Wardana, dkk. 

Deskriptif 
Kualitatif 

 
 
 

Pendekatan: 
Konsep soft power 
currencies, pop-

culture diplomacy, 
diplomasi budaya 

- Event WCS mampu menjadi salah 
satu penyebab menguatnya citra 
positif Jepang dan memberikan 
manfaat bagi Jepang dalam hal 
memudahkan Jepang untuk bekerja 
sama dengan negara lain, 
meningkatnya penggunaan Bahasa 
Jepang dan berkembangnya industri 
kostum di Jepang. 
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6. 

 
Budaya Populer 

Manga dan Anime 
sebagai Soft 

Power Jepang 
 

Oleh: Yolanda 
Wulansuci 

Deskriptif Analisis 
Kualitatif 

 
 
 

Pendekatan: 
Konsep budaya 
populer dan soft 

power 

- Manga dan anime Doraemon 
mengandung nilai-nilai positif dari 
masyarakat Jepang, budaya sehari-
hari dan karakteristik orang Jepang. 
- Tujuan dari dimanfaatkannya 
budaya populer sebagai bentuk soft 
power Jepang adalah untuk 
membangun citra positif dalam 
pergaulan internasional, 
memberikan pemahaman yang 
lebih baik bagi masyarakat 
internasional mengenai Jepang dan 
mengembangkan alat diplomasi 
Jepang. 

7. 

Analisis Cool 
Japan dalam 
Politik dan 

Ekonomi Luar 
Negeri Jepang 
Periode 2002–

2013 
 

Oleh: 
Bagus Fitrian 
Yudoprakoso  

& 
Asra Virgianita 

Eksplanatif 
Kualitatif 

 
 
 

Pendekatan: 
Diplomasi publik, 

Cool Japan & 
Industri Kreatif 

Jepang, Competitive 
Advantages of 

Nations 

- Cool Japan memiliki keunggulan 
ganda baik dari segi diplomasi dan 
juga untuk mendapatkan profit 
ekonomi. 
- Walaupun kegiatan dari strategi 
Cool Japan berada di bawah 
kendali METI, hal tersebut tidak 
lantas menghilangkan tujuan 
utamanya untuk memperbaiki 
hubungan diplomasi Jepang dengan 
negara lainnnya. 

8. 

Penyebaran Pop 
Culture Jepang 

oleh Anime 
Festival Asia 

(AFA) di 
Indonesia Tahun 

2012-2016 
 
 

Oleh: 
Putri Safariani 

Deskriptif 
Kualitatif 

 
 

Pendekatan: 
Diplomasi 

- Salah satu kerjasama antara 
Jepang dengan Indonesia adalah 
melalui AFA, sebuah event 
internasional yang bertemakan 
anime. 
- Peminat AFA dari tahun 2012-
2016 selalu mengalami 
peningkatan, dan hal tersebut 
membuktikan bahwa Jepang sukses 
mengambil hati masyarakat 
Indonesia melalui budaya populer 
yang mereka miliki dan 
menjalankan hubungan diplomasi 
dengan baik. 

9. 

Budaya Populer 
Jepang sebagai 

Instrumen 
Diplomasi Jepang 
dan Pengaruhnya 

terhadap 
Komunitas-

Komunitas di 
Indonesia 

 
Oleh: 

Eksplanatif 
Kualitatif 

 
 

Pendekatan: 
Soft power, 

diplomasi budaya 

- Eksistensi komunitas-komunitas 
pecinta budaya Jepang menjadi 
salah satu bentuk penerimaan 
masyarakat Indonesia terhadap 
Jepang, serta membentuk persepsi 
baik bagi Jepang dan mampu 
menjembatani hubungan Jepang 
dan Indonesia. 
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Aulia Amalina 

10. 

 
Diplomasi 

Kebudayaan 
Jepang terhadap 
Indonesia dalam 
Kerangka Japan-

Indonesia 
Partnership 

Agreement Tahun 
2012-2015 

 
Oleh: 

Aldrian 

Deskriptif 
Kualitatif 

 
 

Pendekatan: 
Neorealis, diplomasi, 
kepentingan nasional 

- Pemanfaatan budaya populer oleh 
Jepang merupakan salah satu cara 
Jepang dalam 
mengimplementasikan diplomasi 
budayanya dan menjadi penanda 
arah baru kebijakan luar negeri. 
- Diplomasi budaya yang dilakukan 
dalam Japan-Indonesia 
Partnership Agreement pada tahun 
2012-2015 diantaranya melalui 
event World Cosplay Summit dan 
investasi budaya kuliner Jepang. 

11. 

Peran Japan 
Foundation dalam 
Menyebarluaskan 

Kebudayaan 
Jepang di 

Indonesia tahun 
2013-2015 

 
 

Oleh: 
Irfan Hakim 

Deskriptif 
Kualitatif 

 
 

Pendekatan: 
Politik luar negeri, 

kepentingan 
nasional, diplomasi, 
soft power, peranan 
nasional, institusi 

nasional 

- Didirikannya institusi Japan 
Foundation di Indonesia pada 
tahun 1979 menjadi penanda 
pulihnya hubungan diplomatik 
antara Jepang dan Indonesia. 
- 3 program utama Japan 
Foundation mencakup 1. Art and 
cultural exchange, 2. Japanese 
language education overseas, 3. 
Japan studies and intellectual 
exchange. 

12. 

Dampak Program 
Begin Japanology 

terhadap 
Peningkatan Citra 

Jepang 
 
 

Oleh: 
Gilang Mukti 

Rukmana 

Kausalitas 
Kualitatif 

 
 
 

Pendekatan: 
Diplomasi publik dan 

komunikasi 
internasional 

- Program Begin Japanlogy 
berdampak pada pariwisata Jepang 
yang lebih stabil bahkan membaik 
setiap tahunnya,  munculnya trend 
serta respon positif terkait 
proliferasi budaya Jepang di dunia 
internasional, bertambah luasnya 
informasi mengenai sejarah Jepang 
dan pengetahuan lainnya yang 
terangkum pada program televisi 
tersebut. 

13. 

Indonesia: 
Japanophile, 
Japanese Soft 

Power in 
Indonesia 

 
Oleh: 

Seungik Han 

Eksplanatif 
Kualitatif 

 
 

Pendekatan: 
Soft power, 

diplomasi budaya 

- Indonesia telah menjadi mitra 
kunci Jepang, baik untuk diplomasi 
budaya maupun ODA. 2 aspek 
tersebut merubah cara pandang 
masyarakat Indonesia terhadap 
Jepang, bahwa Jepang merupakan 
negara yang baik dan membawa 
pengaruh positif bagi Indonesia. 

14. 

An Exploration of 
Japan’s Soft 

Power 
 

Oleh: Stefanie 
Layer 

Eksplanatif 
 

Pendekatan: 
Soft power, cultural 

diplomacy 

- Ekspor budaya Jepang meningkat 
dalam skala global, di mana manga 
dan anime memainkan peran 
penting  
dalam kemunculan merek nasional 
baru. 

15.  Deskriptif 
Analitis 

- Peran pemerintah Jepang dalam 
memanfaatkan Hello Kitty baik 
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Upaya Diplomasi 
Pemerintah 

Jepang melalui 
Penggunaan Hello 

Kitty dalam 
Strategi Cool 

Japan 
 
 
 

Oleh: Natasya 
Ichi Tania 

 
 

Pendekatan: 
Konsep diplomasi, 
soft power dan soft 
power currencies 

dalam konteks domestik maupun 
internasional menjadi justifikasi 
bahwa Hello Kitty menjadi salah 
satu instrumen  dalam 
merepresentasikan makna “cool” 
dalam strategi Cool Japan, 
sekaligus untuk meningkatkan citra 
positif Jepang di ranah 
internasional.  
- Konsep diplomasi disini menjadi 
jawaban dari bagaimana peran 
Hello Kitty yang digunakan oleh 
pemerintah sebagai instrumen 
dilpomasi Jepang melalui strategi 
Cool Japan dan konsep soft power 
currencies menjadi jawaban dari 
landasan alasan digunakannya 
Hello Kitty dalam mengembangkan 
potensi soft power Jepang. 

 

1.5  Kerangka Konseptual 

1.5.1 Konsep Diplomasi 

   Terdapat berbagai definisi mengenai diplomasi, seperti misalnya dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diplomasi merupakan pengetahuan dan kecakapan 

dalam hal perhubungan antara negara dan negara.30 Selain itu, definisi diplomasi 

dalam Oxford Student’s Dictionary of Current English, “management of a country’s 

affairs by ambassadors and Ministers living overseas and their direction by the 

Ministry of Foreign Affairs at home; skills in this” atau ketrampilan dalam 

melakukan pengelolaan urusan negara, dimana hal tersebut dilakukan oleh delegasi 

– dalam hal ini, duta besar – yang melakukan tugasnya berdasarkan petunjuk yang 

telah diberikan oleh Menteri Luar Negeri.31  

                                                           
30 Jusuf Badri, 1993, Kiat Diplomasi – Mekanisme dan Pelaksanaannya, Jakarta: Pustaka Sinar 
Harapan, hlm. 15 
31 Ibid., hlm. 16 
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   Inti dari makna diplomasi secara keseluruhan itu sendiri mengacu pada 

pelaksanaan hubungan luar negeri secara nyata. Dalam perspektif ini, diplomasi 

merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mendapatkan hasil 

spesifik dengan menggunakan teknik yang bijaksana dalam upaya mendapatkan 

keuntungan startegis atau untuk menemukan sebuah solusi dari adanya sebuah 

tantangan. Diplomasi berfokus pada perilaku urusan manusia melalui cara damai 

dengan menggunakan teknik persuasi dan negosiasi.32 Akar dan sumber daya dari 

diplomasi berasal dari kebijakan, budaya dan nilai yang dimiliki sebuah negara.33 

Maka dari itu, alasan dari pelaksanaan diplomasi adalah tidak lain untuk 

meningkatkan citra positif dengan memanfaatkan budaya dan nilai-nilai nasional 

tersebut. Diplomasi juga dapat dipahami sebagai cara dimana negara-negara di 

seluruh dunia menjalankan urusan mereka dengan cara-caranya tersendiri untuk 

memastikan terciptanya hubungan damai, yang menyangkut promosi hubungan 

politik, ekonomi, budaya dan ilmu pengetahuan.34  

   Dalam konteks ini, budaya ditempatkan dalam sebuah kebijakan sebagai 

ungkapan kepentingan nasional yang berkontribusi terhadap penegakkan karakter 

nasional, budaya strategis dan identitas nasional.35 Sehingga, dalam upaya 

menunjukkan identitas nasional sebuah negara, pemerintah tidak lagi menggunakan 

                                                           
32 Oana Iucu, 2010, Diplomacy and diplomatic functions, diakses dalam 
http://moodle.usm.md/moodle/pluginfile.php/106516/mod_resource/content/1/Diplomacy%20
and%20diplomatic%20functions.pdf (26/10/2017, 20:36 WIB) 
33 Ibid. 
34 ABC of Diplomacy, Bern: Swiss Federal Department of Foreign Affairs (FDFA), hlm. 3, diakses 
dalam 
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/GlossarezurAussenpolitik/ABC
-Diplomatie_en.pdf (04/05/2017, 11:01 WIB) 
35 Hwajung Kim, Cultural Diplomacy as the Means of Soft Power in an Information Age, diakses 
dalam http://www.culturaldiplomacy.org/pdf/case-
studies/Hwajung_Kim_Cultural_Diplomacy_as_the_Means_of_Soft_Power_in_the_Information_
Age.pdf (04/05/2017, 12:24 WIB) 

http://moodle.usm.md/moodle/pluginfile.php/106516/mod_resource/content/1/Diplomacy%20and%20diplomatic%20functions.pdf
http://moodle.usm.md/moodle/pluginfile.php/106516/mod_resource/content/1/Diplomacy%20and%20diplomatic%20functions.pdf
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/GlossarezurAussenpolitik/ABC-Diplomatie_en.pdf
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/GlossarezurAussenpolitik/ABC-Diplomatie_en.pdf
http://www.culturaldiplomacy.org/pdf/case-studies/Hwajung_Kim_Cultural_Diplomacy_as_the_Means_of_Soft_Power_in_the_Information_Age.pdf
http://www.culturaldiplomacy.org/pdf/case-studies/Hwajung_Kim_Cultural_Diplomacy_as_the_Means_of_Soft_Power_in_the_Information_Age.pdf
http://www.culturaldiplomacy.org/pdf/case-studies/Hwajung_Kim_Cultural_Diplomacy_as_the_Means_of_Soft_Power_in_the_Information_Age.pdf
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kekuatan yang dapat menyebabkan munculnya rasa takut dan tidak menyenangkan 

terhadap pihak lain, namun lebih pada pemanfaatan budaya. 

   Pada diplomasi tradisional, fungsi utama diplomasi adalah menyelesaikan 

berbagai permasalahan internasional dengan cara yang damai yang dicapai melalui 

pembentukan sebuah forum yang mencakup diskusi serta perundingan. Pada 

dasarnya, diplomasi tradisional lebih mengandalkan duta besar dalam 

menyelesaikan permasalahan yang ada antar negara. Namun, diplomasi pada abad 

ke-20 memperkenalkan prinsip dan metode baru, di mana kegiatan diplomatik 

memperluas jangkauannya dengan memperkenalkan komponen baru.36 Diplomasi 

tidak hanya sekedar berfungsi sebagai alat kebijakan luar negeri sebuah negara, 

namun juga sebagai sarana dalam menghubungkan budaya, pemerintahan, ekonomi 

sekaligus masyarakat.37 Meskipun praktik diplomasi mengalami beberapa 

penyesuaian dengan seiring berjalannya waktu, namun tujuan utama dari diplomasi 

tetap berlandaskan pada itikad baik sebuah negara untuk memiliki hubungan yang 

baik dan terjaga dengan negara lain sekaligus menjaga citra positif negara dalam 

lingkup internasional. 

   Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa diplomasi di abad ke-

20 lebih kepada kegiatan diplomatik dengan memperkenalkan komponen baru, 

salah satunya adalah diplomasi budaya (cultural diplomacy). Diplomasi budaya 

merupakan salah satu instrumen diplomasi publik yang digunakan pemerintah 

untuk memobilisasi sumber daya dari soft power sebuah negara untuk 

                                                           
36 Oana Iucu, Op. Cit. 
37 Donna Lee & Brian Hocking, 2011, Diplomacy, diakses dalam 
https://kar.kent.ac.uk/38123/3/IPSA%20Encyp%20Diplomacy%2028%20April.pdf (26/10/2017, 
21:02 WIB) 

https://kar.kent.ac.uk/38123/3/IPSA%20Encyp%20Diplomacy%2028%20April.pdf
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menghasilkan daya tarik bagi negara lain.38 Jepang, sebagai salah satu negara yang 

berfokus pada pelaksanaan diplomasi budaya, tujuan dari diplomasi budaya Jepang 

tersebut adalah untuk mengubah citra ketika masa Perang Dunia I dan II 

berlangsung di mana Jepang dikenal sebagai negara militeristik, menjadi citra baru 

sebagai negara demokrasi yang cinta damai.39 Kegiatan promosi budaya yang 

dilakukan oleh Jepang, merupakan cara unik Jepang dalam membangun identitas 

nasionalnya. Keunikan produk budaya populer yang membedakan Jepang dengan 

negara lain menjadi keunggulan tersendiri yang dapat mendatangkan profit bagi 

Jepang itu sendiri. 

   Jepang, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, sedang giat 

mempromosikan budaya populer dengan mengimplementasikan budaya populer 

tersebut sebagai salah satu instrumen dalam berdiplomasi. Budaya populer yang 

dimaksud disini adalah beberapa produk khas Jepang diantaranya anime, manga, j-

pop, kuliner, hingga fashion. Mempromosikan citra positif negara bukanlah hal 

yang baru dalam lingkup internasional, namun bagaimanapun, cara dari sebuah 

negara dalam memproyeksikan soft power yang terdapat dalam negara tersebut 

telah berubah seiring dengan bertambahnya waktu. Jepang, menjadi salah satu 

contoh negara yang gencar mempromosikan beberapa budaya populer yang dimiliki 

dengan menjadikannya sebagai instrumen dalam berdiplomasi, lebih spesifik, 

diplomasi budaya. Jepang tidak perlu memaksakan agar budaya populernya dapat 

                                                           
38 Soft Power and Cultural Diplomacy, diakses dalam 
http://www.publicdiplomacymagazine.com/soft-power-and-cultural-diplomacy/ (12/11/2017, 
21:37 WIB) 
39 Kazuo Ogura, Japan’s Cultural Diplomacy, Past and Present, diakses dalam 
http://www.jripec.aoyama.ac.jp/english/publication/pdf/japans_cultural_diplomacy.pdf 
(13/11/2017, 12:10 WIB) 

http://www.publicdiplomacymagazine.com/soft-power-and-cultural-diplomacy/
http://www.jripec.aoyama.ac.jp/english/publication/pdf/japans_cultural_diplomacy.pdf
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diterima oleh pihak lain, namun produk dari soft power Jepang tetap dapat diterima 

dan diapresiasi eksistensinya dalam lingkup global. 

 

1.5.2 Soft Power 

   Power merupakan sebuah kemampuan untuk melakukan sesuatu. Selain itu, 

power dapat pula dimaknai sebagai sebuah kemampuan dimana ketika terdapat 

salah satu pihak yang memberikan perintah, pihak lain yang menjadi objek perintah 

tersebut akan melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Hal tersebut dapat 

terjadi dikarenakan pihak yang memerintah memiliki power, yang menyebabkan 

dirinya memiliki suatu kelebihan dibandingkan dengan pihak yang lainnya. Konsep 

power sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu soft power dan hard power. 

   Soft power merupakan kapabilitas yang intangible (tidak tampak), namun 

dampak atau pengaruhnya dapat dirasakan baik secara langsung atau tidak 

langsung. Hal yang membedakan soft power dengan hard power adalah, soft power 

lebih memfokuskan pada potensi-potensi nasional yang terdapat dalam sebuah 

kekuasaan. Berbeda dengan hard power yang cenderung mengarah pada kekerasan, 

soft power lebih berfokus pada potensi-potensi nasional. Inti dari soft power 

sebagian besar ada pada promosi budaya suatu negara, hal tersebut dikarenakan 

budaya dipandang sebagai pengalaman dan fenomena yang tidak mengancam dan 

mampu menciptakan suasana yang menyenangkan.40 Soft power juga menjadi salah 

satu alasan negara-negara di abad ke-21 mulai berlomba untuk mengembangkan 

soft power yang mereka miliki, tidak terkecuali Jepang. 

                                                           
40 Keith Dinnie, 2009, Japan’s Nation Branding: Recent Evolution and Potential Future Paths, 
Journal of Current Japanese Affairs, diakses dalam 
http://www.brandhorizons.com/papers/Dinnie_JapanNB.pdf (24/10/2017, 16:22 WIB)  

http://www.brandhorizons.com/papers/Dinnie_JapanNB.pdf
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   Soft power sendiri, menjadi konsep yang populer terutama dalam kajian 

akademik di lingkup Hubungan Internasional. Menurut Joseph Nye, seorang 

ilmuwan politik, soft power merupakan sebuah kemampuan yang lebih dari sekedar 

mempengaruhi pihak lain sehingga pihak tersebut tidak hanya tertarik namun juga 

cenderung setuju akan argumen yang disampaikan sebelumnya dan juga tidak 

terdapat unsur paksaan dalam pelaksanaannya.41 Penggunaan soft power dalam 

sebuah negara dapat teridentifikasi ketika negara tersebut mampu mempengaruhi 

pihak lain untuk memiliki keinginan agar dapat menjadi seperti mereka, dimana soft 

power kemudian terlihat dari ketergantungannya pada daya tarik pada kebijakan 

luar negeri sebuah negara, budaya dan norma-norma masyarakat di mana negara 

dan sistem politik domestiknya berada.42 Definisi mengenai soft power pada 

pembahasan sebelumnya kemudian menjadi konsep yang selaras jika digunakan 

untuk menjelaskan fenomena dalam penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan, 

mengingat Jepang bukan lagi negara yang khas dengan persenjataan, militer dan 

segala aspek hard power yang dulu sempat dimiliki, namun sudah menjadi negara 

yang sarat dengan kekayaan budayanya. 

   Potensi yang dimiliki Jepang dengan segala aspek soft power yang ada 

memang begitu besar. Belum lagi, budaya populer Jepang semakin booming dan 

diterima keberadaannya sebagai bagian lifestyle bagi masyarakat dunia. 

Penggunaan soft power bagi Jepang merupakan sesuatu yang bernilai efisien dan 

efektif. Hal tersebut dikarenakan sifat “lunak” yang menjadi ciri khas dari sebuah 

                                                           
41 Joseph S. Nye, 2004, Soft Power – The Means to Success in World Politics, New York: 
PublicAffairs, hlm. 6 
42 H. Steven Green, 2015, The Soft Power of Cool: Economy, Culture and Foreign Policy in 
Japan, Tokyo University Repository for Academic Resources, diakses dalam 
https://toyo.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=7228&item_
no=1&attribute_id=22&file_no=1 (26/03/2017, 16:42 WIB) 

https://toyo.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=7228&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1
https://toyo.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=7228&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1
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soft power, sehingga menghilangkan kesan kekuasaan yang selama ini bersifat 

memaksa, merugikan dan hampir selalu menimbulkan korban. Maka dari itu, 

pengembangan soft power lebih dapat diterima oleh masyarakat karena tidak 

adanya unsur-unsur paksaan dalam pelaksanaannya. Anime, manga, j-pop, kuliner 

hingga fashion Jepang merupakan beberapa contoh dari budaya pop yang memiliki 

peran penting dalam diplomasi budaya Jepang, terutama dalam konteks 

pengembangan soft power yang dimilikinya. Jepang secara eksplisit mengacu pada 

konsep soft power, dimana hal tersebut dapat terlihat dalam Diplomacy Bluebook 

pada tahun 2004, yang menyatakan bahwa Jepang memulai program dengan 

berfokus pada budaya populer.43 

Salah satu kata kunci yang menjadi ciri khas dalam penjelasan soft power 

yaitu attractiveness atau daya tarik. Dalam beberapa hal, daya tarik yang dimiliki 

oleh sebuah negara dapat menjadi keuntungan tersendiri, terutama dalam konteks 

mempererat hubungan dengan negara lain. Ukuran objektif soft power adalah salah 

satunya dapat menjadi sesuatu yang menarik di mata khalayak umum, yang 

kemudian daya tarik tersebut lah yang mempengaruhi hasil sebuah kebijakan.44 

Namun walaupun begitu, tidak menutup kemungkinan jika daya tarik tersebut 

menghasilkan outcome yang bervariasi menurut konteks dan jenis sasarannya. 

   Soft power menjadi salah satu alasan negara-negara kini berlomba untuk  

mengembangkan “kekuatan lunak” yang mereka miliki. Elemen utama dari soft 

power suatu negara mencakup cultures (ketika budaya tersebut dapat 

menyenangkan orang lain), values (ketika nilai tersebut menarik dan dapat 

                                                           
43 Toshiya Nakamura, Loc. Cit. 
44 Ibid., hlm. 34 
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dipraktikkan secara konsisten) dan policies (ketika kebijakan tersebut dilihat 

sebagai inklusif dan merupakan sesuatu yang sah).45 

 

1.5.3 Soft Power Currencies 

   Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa soft power dikenal 

sebagai kekuatan untuk menarik pihak lain tanpa paksaan. Pernyataan tersebut 

kemudian menggugah Alexander L. Vuving, seorang profesor di Asia-Pacific 

Center for Security Studies, untuk meneliti lebih lanjut mengenai apa sebenarnya 

yang menyebabkan timbulnya ketertarikan dalam soft power itu sendiri.46 Menurut 

Vuving, terdapat tiga elemen dalam soft power currencies yang menyebabkan 

munculnya rasa ketertarikan tersebut. Tiga elemen yang dimaksud dalam konteks 

ini adalah: 

1. Beauty 

  Beauty atau keindahan merupakan frase yang jarang didengar dalam 

dunia perpolitikkan. Namun, bukan berarti istilah keindahan tidak dapat 

ditemukan sama sekali dalam konteks politik. Berbeda dengan keindahan 

yang berhubungan dengan keindahan dari segi fisik, keindahan dalam hal 

ini lebih mengacu pada adanya suatu hal yang menarik yang mampu 

diperlihatkan kepada pihak lain melalui visi-misi, cita-cita hingga identitas 

dari pihak tertentu. Keindahan dalam hal ini dapat digambarkan dengan 

                                                           
45 Joseph S. Nye, 2004, Soft Power – The Means to Success in World Politics, New York: 
PublicAffairs, dalam Tim Quirk, Soft Power, Hard Power and Our Image Aboard, diakses dalam 
https://www.lagrange.edu/resources/pdf/citations/2010/22Quirk_PoliticalScience.pdf 
(27/10/2017, 10:09 WIB) 
46 Alexander L. Vuving, 2009, How Soft Power Works, hlm. 8, diakses dalam 
http://apcss.org/Publications/Vuving%20How%20soft%20power%20works%20APSA%202009.pdf 
(26/03/2017, 18:06 WIB) 

https://www.lagrange.edu/resources/pdf/citations/2010/22Quirk_PoliticalScience.pdf
http://apcss.org/Publications/Vuving%20How%20soft%20power%20works%20APSA%202009.pdf
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adanya penegakkan nilai tertentu yang dapat menginspirasi pihak lain. 

Penekanan khusus dalam meningkatkan citra positif baik di level individu 

maupun negara, menjadi poin penting dalam mengoptimalkan realisasi dari 

elemen keindahan ini sendiri.  

  Elemen beauty dalam konteks penelitian ini dapat terlihat dari 

adanya keunikan tersendiri dari Hello Kitty yang mampu memikat semua 

kalangan mulai dari wanita, pria, anak-anak, remaja hingga dewasa. 

Bahkan, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Christine Yano, seorang 

antroplog dari Universitas Hawaii, mayoritas anggota yang tergabung ke 

dalam grup fan untuk Hello Kitty merupakan orang dewasa.47 Fenomea 

tersebut membuktikan bahwa Hello Kitty tidak hanya menjadi objek yang 

menarik dari kalangan anak kecil dan remaja saja, namun bagi mereka yang 

sudah cukup berumur pun masih menaruh perhatian yang lebih pada 

karakter animasi khas Jepang tersebut. Ciri khas kawaii atau manis juga 

menjadi poin menarik dalam elemen beauty yang terdapat dalam karakter 

Hello Kitty. 

2. Benignity 

  Benignity atau keramahan dapat dipahami sebagai perilaku atau 

sikap yang baik terhadap pihak lain. Keramahan juga mengutamakan nilai 

kesopanan dalam berbuat sesuatu. Dalam lingkup soft power, adanya 

keramahan dari suatu pihak kepada pihak lain dapat membangun perspektif 

yang baik sehingga berujung pada adanya keyakinan dari pihak lain tersebut 

untuk melakukan kerjasama. Keramahan sendiri, mewakili aspek yang luas 

                                                           
47 Ibid. 
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mulai dari adanya keutamaan nilai kesopanan dalam berbuat sesuatu 

sehingga dapat meminimalisir kejadian dalam menyakiti pihak-pihak 

tertentu, sehingga pihak tersebut terdapat keinginan untuk saling 

mendukung antar satu sama lain.48  

  Elemen benignity yang berfokus pada keramahan terdapat pada 

karakter Hello Kitty. Keramahan tersebut yang dapat terlihat dengan tidak 

adanya unsur propaganda dan tidak identik dengan hegemoni dalam 

karakter Hello Kitty, sehingga membedakannya dengan karakter animasi 

dari negara lain. Setiap orang pun memiliki keluasan untuk memposisikan 

Hello Kitty sesuai dengan perasaan orang tersebut, karena Hello Kitty 

merupakan karakter animasi yang khas dengan facial expresionless-nya 

sehingga mampu merangkul semua masyarakat dalam keadaan apapun 

mulai dari ketika bahagia maupun sedih. 

 3.   Brilliance 

  Brilliance atau kecerdasan sebuah pihak tidak hanya dapat dilihat 

dari satu aspek saja, namun juga dari berbagai aspek lainnya. Dalam hal ini, 

kecerdasan dapat terlihat dari sukses atau tidaknya sebuah individu, 

kelompok maupun negara. Misalnya saja dalam level negara, elemen 

kecerdasan dapat terlihat dari seberapa sukses dan majunya negara tersebut, 

seperti kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, kesuksesan militer dan 

keberhasilan ekonomi.49 Perumpaan lainnya juga dapat terlihat ketika 

individu mampu melakukan suatu hal dalam aspek-aspek tertentu dan 

meraih kesuksesan atas apa yang telah ia lakukan. Sehingga, hal tersebut 

                                                           
48 Ibid., hlm. 9 
49 Ibid. 
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akhirnya mampu menjadi patokan tersendiri bagi pihak lain untuk belajar 

dari apa yang telah dilakukan oleh individu tersebut dan muncul keinginan 

untuk melakukan hal yang sama dalam konteks tertentu. 

  Tercapainya brilliance kemudian dapat menghasilkan kekaguman 

maupun ketertarikan yang menyebabkan munculnya rasa hormat dari pihak 

lain. Elemen brilliance atau kecerdasan dalam arti Hello Kitty mampu 

menjadi sebuah karakter animasi yang mencapai level popularitas yang 

cukup tinggi, hingga menciptakan dominasi global dari representasi sebuah 

unsur penting yang menjadi ciri khas Jepang yaitu “kawaii culture”.50 Mulai 

dari terciptanya frase pink globalization, banyaknya variasi produk yang 

menggunakan lisensi dari karakter Hello Kitty hingga munculnya grup-grup 

penggemar Hello Kitty yang terdapat di berbagai wilayah di dunia.51  

 

1.6  Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

   Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

analitis. Dengan jenis penelitian ini, penulis melakukan deskripsi terhadap data 

yang diperoleh yang bertujuan menggambarkan suatu gejala secara detail dan fokus 

pada pertanyaan dasar “bagaimana” dengan menyampaikan fakta-fakta dengan 

jelas, teliti dan lengkap.52 Selanjutnya, peneliti juga melakukan analisis terhadap 

                                                           
50 Michael Fitzpatrick, 2014, Hello Kitty at 40: The cat that conquered the world, BBC, diakses 
dalam http://www.bbc.com/culture/story/20140815-how-hello-kitty-invaded-the-world 
(23/01/2018, 17:33) 
51 Olivia Goldhill, 2014, Why Hello Kitty is more grown up than you think, The Telegraph, diakses 
dalam http://www.telegraph.co.uk/culture/culturenews/11198686/Why-Hello-Kitty-is-more-
grown-up-than-you-think.html (23/01/2018, 18:07 WIB) 
52 Ulber Silalahi, 2009, Metode Penelitian Sosial, Bandung: PT Rafika Aditama, hlm. 28 

http://www.bbc.com/culture/story/20140815-how-hello-kitty-invaded-the-world
http://www.telegraph.co.uk/culture/culturenews/11198686/Why-Hello-Kitty-is-more-grown-up-than-you-think.html
http://www.telegraph.co.uk/culture/culturenews/11198686/Why-Hello-Kitty-is-more-grown-up-than-you-think.html
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hasil olahan data dengan menggunakan konsep yang relevan guna membantu 

menemukan inti dari permasalahan yang dibahas dan kesimpulan dari penelitian ini. 

Sedangkan, definisi dari jenis penelitian deskriptif analisis itu sendiri menurut 

Muhammad Nazir adalah sebagai berikut53: 

   “Suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu 
objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas 
peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual 
dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar 
fenomena yang diselidiki.” 

    
   Dengan metode deskriptif analitis ini, penulis berusaha mendeskripsikan 

upaya pemerintah Jepang dalam menggunakan Hello Kitty sebagai salah satu 

instrumen diplomasi melalui strategi Cool Japan, serta menganalisa poin-poin yang 

terdapat pada Hello Kitty berdasarkan 3 elemen dari soft power currencies. 

 

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

   Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini 

adalah dengan menggunakan teknik studi pustaka (library research). Teknik studi 

pustaka melibatkan proses step-by-step yang digunakan untuk mengumpulkan 

informasi, di mana dalam proses teknik ini meliputi mengumpulkan informasi yang 

relevan, menganalisis data hingga mengembangkan dan mengekspresikan gagasan 

penulis.54 Penulisan penelitian ini didasarkan pada informasi-informasi yang 

berasal dari buku, working paper, jurnal (baik nasional maupun internasional), 

                                                           
53 Muhammad Nazir, 1998, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 63, dalam Nofitri 
Anna Maria Simanjuntak, 2009, Kualitas Pelayanan Kunjungan Bagi Keluarga Warga Binaan 
Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang – Banten, Depok: Ilmu 
Administrasi, Universitas Indonesia, hlm. 43. 
54 Library Research Process, Elmer E. Rasmuson Library for University of Alaska Fairbanks, 
diakses dalam https://library.uaf.edu/ls101-research-process (16/11/2017, 22:19 WIB) 

https://library.uaf.edu/ls101-research-process
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artikel, web resmi dan media lainnya yang mencakup pembahasan yang sesuai 

dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Segala informasi yang 

telah terkumpul kemudian disusun dan dijadikan referensi untuk menganalisa lebih 

lanjut mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. 

1.6.3 Teknik Analisa Data 

   Dalam menentukan proses dari pencarian, pemilahan data hingga 

pengolahan informasi, teknik analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif. 

Analisa kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan isi namun tidak 

berdasarkan akurasi statistik.55 Analisa kualitatif lebih menuju kepada kata-kata 

yang disusun dalam bentuk cerita atau peristiwa, yang memiliki kesan lebih nyata, 

dan penuh makna sehingga lebih meyakinkan pembaca.56 

 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.4.1 Batasan Waktu 

   Penelitian ini dibatasi pada tahun 2008 hingga 2016. Pemilihan batasan 

waktu didasarkan pada tahun 2008 sebagai awal mula pemanfaatan karakter Hello 

Kitty oleh pemerintah Jepang melalui strategi Cool Japan hingga tahun 2016 karena 

sekaligus menjadi batas tahun dari strategi terbaru yang dilakukan pemerintah 

Jepang dalam mengembangkan potensi Hello Kitty terutama dalam lingkup Cool 

Japan. 

1.6.4.2 Batasan Materi 

   Materi yang akan dibahas dalam penelitian ini akan dibatasi hanya pada 

bagaimana upaya diplomasi pemerintah Jepang dalam memanfaatkan Hello Kitty 

                                                           
55 Ulber Silalahi, Op. Cit  hlm. 39 
56 Ibid. 
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dalam strategi Cool Japan dan alasan yang melatarbelakangi pemerintah Jepang 

dalam memanfaatkan Hello Kitty sebagai salah satu instrumen diplomasi Jepang.   

 

1.7  Argumen Pokok 

   Keinginan Jepang dalam meningkatkan citra positifnya, baik dalam 

kawasan Asia maupun dalam cakupan global, menyebabkan pemerintah Jepang 

terus berusaha untuk mengembangkan potensi soft power yang dimiliki untuk turut 

menjadi representasi Jepang. Maka dari itu, tidak mengherankan jika berbagai 

macam karya dari industri kreatif, khususnya anime & manga, menjadi salah satu 

bidang dari industri kreatif Jepang yang selalu dioptimalkan performanya. Dalam 

fokus ini, pemerintah Jepang menggunakan salah satu karakter animasi, yaitu Hello 

Kitty, sebagai instrumen diplomasi, khususnya dalam lingkup diplomasi budaya. 

Selain itu, Cool Japan hadir sebagai sarana dalam mensukseskan strategi 

pemerintah dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam soft power 

yang dimiliki oleh Jepang. Sehingga, Jepang dapat menyebarkan kebudayaan baik 

kebudayaan tradisional maupun pop culture agar lebih diketahui oleh masyarakat 

internasional dan dapat menjadi cara untuk menegaskan identitas Jepang sebagai 

demokrasi yang cinta damai dan sekaligus negara yang kaya akan kebudayaannya. 

   Jepang dengan berbagai potensi dari soft power yang dimiliki dan variasi 

strategi terbaru dalam berdiplomasi, dapat menjadi keuntungan tersendiri bagi 

Jepang. Elemen 3B (beauty, brilliance dan benignity) yang terdapat dalam soft 

power currencies yang dimiliki oleh karakter animasi Hello Kitty menjadi 

justifikasi mengapa akhirnya pemerintah memilih Hello Kitty dengan tidak sekedar 

menjadikannya sebuah ikon global yang merepresentasi Jepang, namun juga 
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sebagai alat dalam mengimplementasikan budaya populer sebagai salah satu 

instrumen dalam berdiplomasi. 

 

1.8  Sistematika Penulisan 

   Penelitian ini terbagi menjadi 5 bab, di mana setiap bab berisi sub-bab yang 

telah disesuaikan standar penelitian untuk tugas akhir / skripsi. Bab I yaitu 

pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, metode penelitian, argumen 

pokok dan sistematika penulisan. Kerangka konseptual pada bab ini terbagi lagi 

menjadi 3 sub-bab, yaitu konsep diplomasi, soft power dan soft power currencies. 

Pun dengan metode penelitian yang terbagi menjadi beberapa sub-bab dimulai 

dengan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data hingga ruang 

lingkup penelitian. 

   Bab II yaitu Strategi Cool Japan dan popularitas Hello Kitty, yang terbagi 

ke dalam beberapa sub-bab yaitu strategi Cool Japan yang berisi sejarah, lingkup 

dan tujuan yang tercakup dalam strategi Cool Japan. Berlanjut ke sub-bab 

berikutnya, pembahasan mulai mengarah pada popularitas Hello Kitty dalam 

lingkup diplomasi dan ekonomi. 

   Bab III yaitu pemanfaatan Hello Kitty sebagai instrumen diplomasi Jepang. 

Pada bab ini pembahasan terbagi menjadi 4 sub-bab, yang dibagi berdasarkan 

masing-masing kategori dari upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah 

Jepang. Sub-bab pertama berfokus pada lingkup pariwisata, yang terbagi ke dalam 

2 sub-bab yaitu ketika Hello Kitty menjadi duta pariwisata untuk Hong Kong dan 

China dan Aplikasi “Visit Japan with Hello Kitty”.  Sub-bab kedua berfokus pada 
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lingkup hubungan bilateral yang terbagi ke dalam 2 bagian yaitu hubungan bilateral 

antara Jepang – Singapura dan Jepang – Amerika Serikat. Sub-bab ketiga 

membahas pemanfaatan Hello Kitty dalam bidang infrastruktur melalui kolaborasi 

antara JNTO dan Seibu Railway Station, dengan meluncurkan Kitty Express sebagai 

salah satu bagian dari Visit Japan Campaign. Sub-bab terakhir pada bab ini 

membahas pemanfaatan Hello Kitty dalam bidang teknologi melalui proyek Hello 

Kitty into Space yang mendapatkan dukungan penuh dari PM Shinzo Abe pada 

tahun 2014. 

   Bab IV membahas elemen Soft Power Currencies dalam Hello Kitty. Pada 

bab ini pembahasan berfokus pada elemen beauty, benignity dan brilliance yang 

tercakup dalam soft power currencies yang terdapat pada eksistensi Hello Kitty, 

sehingga ketiga elemen tersebut cukup menjadi alasan bagi pemerintah untuk 

memanfaatkan Hello Kitty dengan cara yang lebih berani, yaitu dalam lingkup 

diplomasi dan perekonomian Jepang. 

   Bab V adalah penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini 

dan juga saran untuk penelitian selanjutnya, yang mana pada setiap poin dalam 

kesimpulan dan saran telah disesuaikan dengan pembahasan pada bab I hingga bab 

IV. 

 

 

 


