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BAB III 

PEMANFAATAN HELLO KITTY SEBAGAI INSTRUMEN DIPLOMASI 

JEPANG 

 

   Hingga memasuki abad ke-20, Hello Kitty berkembang menjadi sebuah 

fenomena global, dengan lebih dari 50.000 produk yang terjual di lebih dari 60 

negara.112 Hello Kitty yang menyandang status sebagai salah satu karakter Jepang 

yang paling terkenal, bersandingan dengan Doraemon, merefleksikan bahwa pop-

culture Jepang berhasil menjadi salah satu pelopor sirkulasi regional pop-culture di 

Asia Timur.113 Besarnya potensi yang ada pada eksistensi Hello Kitty menjadikan 

alasan utama bagi pemerintah Jepang untuk mengadopsi Hello Kitty masuk ke 

dalam ranah strategi pemerintah Jepang terutama dalam pop-culture, soft power dan 

sebagai salah satu senjata diplomatik dari Jepang itu sendiri. Seperti yang telah 

disebutkan pada bab sebelumnya, bahwa telah terdapat beberapa upaya dari 

pemerintah Jepang dalam rangka mensukseskan strategi Cool Japan  dengan salah 

satunya mendukung industri pop-culture terutama pada basis produk Hello Kitty. 

Berikut merupakan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Jepang dalam 

menggunakan Hello Kitty sebagai instrumen dalam pelaksanaan diplomasi: 

 

 

 

 

3.1  Pemanfaatan Hello Kitty dalam Bidang Pariwisata 

                                                           
112 Agence-France Presse AFP, Hello Kitty – Ambassador, Things Asian, diakses dalam 

http://thingsasian.com/story/hello-kitty-ambassador (02/04/2017, 15:38 WIB) 
113 Lynn Moyers, Loc. Cit. 

http://thingsasian.com/story/hello-kitty-ambassador
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3.1.1  Hello Kitty sebagai Duta Pariwisata untuk Hongkong dan China 

   Hello Kitty telah menerima beberapa tagline dari masyarakat global seperti 

misalnya fashion diva, pop culture icon, ambassador of cute, global marketing 

phenomenon dan berikut tagline lainnya. Penerimaan akan eksistensi Hello Kitty 

yang luar biasa di antara masyarakat di seluruh dunia, membuat pemerintah Jepang 

tidak tinggal diam dalam menanggapi fenomena tersebut. Selain itu, mengingat 

aspek pariwisata merupakan salah satu aspek yang menjanjikan untuk dijadikan 

sebagai elemen dalam pengembangan kerjasama bilateral, pemerintah akhirnya 

memutuskan untuk menambahkan Hello Kitty sebagai salah satu “utusan 

pemerintah” dan memasukkannya ke dalam daftar misi pemerintahan yang 

berhubungan dengan pengembangan soft power.  

   Pada tahun 2008, kementrian pariwisata Jepang memandatkan Hello Kitty 

sebagai duta untuk mewakili Jepang di China dan Hong Kong.114 Pemandatan 

tersebut sempat menimbulkan beberapa pertanyaan, mengenai bagaimana hal 

tersebut bisa terjadi antara Jepang dan China, mengingat hubungan dingin yang 

terjalin antar keduanya. Ketegangan yang tinggi antara Jepang dan China akibat 

dari kejadian masa lalu menjadi sorotan terutama bagi negara-negara di Asia Timur. 

Hingga akhirnya kedua negara tersebut mencocokkan kecakapan ekonomi mereka 

dan masing-masing sangat berambisi dalam mengambil keuntungan maksimal dari 

keseimbangan kekuatan regional yang telah berubah dengan cepat.115 

                                                           
114 Hello Kitty: Japan’s Tourism Ambassador, Huffington Post, diakses dalam 

http://www.huffingtonpost.com/2008/05/20/hello-kitty-japans-touris_n_102736.html (04/05/2017, 

14:28 WIB) 
115 China & Japan Rival Giants, BBC News, diakses dalam 

http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/asia_pac/05/china_japan/html/introduction.stm (22/02/2018, 

17:37 WIB) 

http://www.huffingtonpost.com/2008/05/20/hello-kitty-japans-touris_n_102736.html
http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/asia_pac/05/china_japan/html/introduction.stm
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Gambar 3.1 Hello Kitty dan Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan 

Pariwisata Jepang – Tetsuzo Fuyushiba (sumber: www.nbcnews.com) 

 

   Pemilihan Hello Kitty sebagai duta pariwisata untuk wilayah China dan 

Hong Kong dilandasi dengan adanya itikad baik dari kedua negara untuk 

memperbaiki hubungan antar keduanya. Melalui upaya diplomasi dengan 

menggunakan instrumen karakter animasi Hello Kitty, dapat menurunkan 

ketegangan dan memperbaiki hubungan diplomasi antara Jepang dan China – Hong 

Kong. Selain itu, pemandatan Hello Kitty juga dilatar belakangi dengan alasan 

adanya antusiasme masyarakat yang besar terhadap Hello Kitty.116 Bahkan, Hello 

Kitty memiliki penggemar lebih dari 200.000 pengguna Weibo (sebuah situs 

microblogging China).117 Alasan lain yang kemudian menjadi landasan bagi 

pemerintah dalam memilih Hello Kitty adalah dengan popularitas Hello Kitty yang 

tinggi di China dan Hong Kong, maka hal tersebut menjadi keuntungan bagi Jepang 

dalam menjalankan program Yokoso! Japan atau lebih dikenal dengan sebutan Visit 

                                                           
116 Ibid. 
117 Hello Kitty reaches the four corners of China, diakses dalam 

http://fashionchinaagency.com/hello-kittys-crazy-success/ (18/02/2018, 15:31 WIB) 

http://www.nbcnews.com/
http://fashionchinaagency.com/hello-kittys-crazy-success/
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Japan. Visit Japan sendiri merupakan kampanye yang dimulai pada tahun 2010 dan 

memiliki tujuan untuk memenuhi target 10 juta wisatawan asing yang berwisata ke 

Jepang setiap tahunnya.118 Visit Japan pula, merupakan salah satu kampanye yang 

pelaksanaanya berada dibawah organisasi pemerintah, Japan Tourism Agency 

(JTA).119 Pemilihan Hello Kitty sebagai duta pariwisata dilandasi oleh fakta bahwa 

dari diantara karakter animasi lainnya, Hello Kitty memiliki spesialitas tersendiri 

dan dengan popularitasnya yang tinggi di kalangan masyarakat China, maka dari 

itu Hello Kitty memenuhi syarat untuk kemudian menjadi karakter animasi yang 

menjabat sebagai duta pariwisata.120 

 

Gambar 3.2 Grafik kunjungan wisatawan asing ke Jepang tahun 
1964-2016 (sumber: www.tourism.jp) 

 

   Dengan dimandatkannya Hello Kitty sebagai duta pariwisata ini tentu 

mengundang munculnya harapan-harapan dari pemerintah Jepang, salah satunya 

dengan harapan bahwa duta Hello Kitty ini mampu menarik perhatian wisatawan 

                                                           
118 Hello Kitty to be Goodwill Envoy, 2018, The Japan Times, diakses dalam 

https://www.japantimes.co.jp/news/2008/05/19/national/hello-kitty-to-be-goodwill-

envoy/#.WnxL4yWZHIU (08/02/2018, 20:12 WIB) 
119 Kazuaki Nagata, 2013, Japan Launches New Tourism Campaign, Targets 10 Million Visitors 

This Year, Japan Times, diakses dalam https://skift.com/2013/03/17/japan-launches-new-tourism-

campaign-targets-10-million-visitors-this-year/ (08/02/2018, 20:26 WIB) 
120 Hello Kitty to be Goodwill Envoy, Op. Cit. 

http://www.tourism.jp/
https://www.japantimes.co.jp/news/2008/05/19/national/hello-kitty-to-be-goodwill-envoy/#.WnxL4yWZHIU
https://www.japantimes.co.jp/news/2008/05/19/national/hello-kitty-to-be-goodwill-envoy/#.WnxL4yWZHIU
https://skift.com/2013/03/17/japan-launches-new-tourism-campaign-targets-10-million-visitors-this-year/
https://skift.com/2013/03/17/japan-launches-new-tourism-campaign-targets-10-million-visitors-this-year/
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asing hingga mempengaruhi keinginan mereka untuk berwisata ke Jepang.121 Dari 

grafik diatas, hingga tahun 2016, jumlah wisatawan asing semakin meningkat 

hingga menembus angka 20 juta wisatawan. Meskipun jumlah wisatawan asing 

mulai tahun 2008 hingga 2011 sempat tidak stabil dan tidak bisa mencapai target 

untuk mendatangkan 10 juta wisatawan per tahun, namun jumlah wisatawan per 

tahun 2012 mulai menunjukkan kenaikan yang signifikan. Berdasarkan survey pada 

tahun 2015, dari tahun 2011 hingga 2015 tercatat bahwa pariwisata inbound Jepang 

tumbuh sebesar 33% per tahun, yang menjadikan Jepang memiliki peningkatan 

pariwisata inbound tercepat di dunia.122 Dengan meningkatnya jumlah wisatawan, 

pemerintah menetapkan target aspirasi untuk melipatgandakan wisata inbound 

tahunan dari 19,7 juta pengunjung pada tahun 2015 menjadi 40 tahun pada tahun 

2020 karena pemerintah menyadari bahwa pariwisata inbound dapat menjadi mesin 

ekonomi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi Jepang.123 

 

3.1.2 Aplikasi ”Visit Japan with Hello Kitty” 

   Berlanjut pada tanggal 3 September 2012, perilisan sebuah aplikasi resmi 

panduan wisata bernama “Visit Japan with Hello Kitty”.124 Namun, aplikasi ini  

hanya beroperasi selama kurang dari setahun sejak pertama kali dirilis, di mana 

pada tanggal 31 Maret 2013, aplikasi ini resmi dihapus dari App Store (platform 

distribusi aplikasi resmi untuk iOS). Prosedur peluncuran aplikasi Visit Japan with 

                                                           
121 Ibid. 
122 McKinsey & Company, 2016, The Future of Japan’s Tourism: Path for Sustainable Growth 

Towards 2020,  diakses dalam 

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/travel%20transport%20and%20logistics/

our%20insights/can%20inbound%20tourism%20fuel%20japans%20economic%20growth/the%20

future%20of%20japans%20tourism%20full%20report.ashx (07/03/2018, 17:53 WIB) 
123 Ibid. 
124 Hello Kitty App, diakses dalam http://us.jnto.go.jp/news/news_item.php?newsid=530 

(01/05/2017, 13:51 WIB) 

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/travel%20transport%20and%20logistics/our%20insights/can%20inbound%20tourism%20fuel%20japans%20economic%20growth/the%20future%20of%20japans%20tourism%20full%20report.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/travel%20transport%20and%20logistics/our%20insights/can%20inbound%20tourism%20fuel%20japans%20economic%20growth/the%20future%20of%20japans%20tourism%20full%20report.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/travel%20transport%20and%20logistics/our%20insights/can%20inbound%20tourism%20fuel%20japans%20economic%20growth/the%20future%20of%20japans%20tourism%20full%20report.ashx
http://us.jnto.go.jp/news/news_item.php?newsid=530
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Hello Kitty ini diawali dengan kerja sama antara Japan Tourism Agency (JTA) dan 

Sanrio, lalu kemudian dilanjutkan dengan penyebaran informasi ke luar negeri 

dengan memanfaatkan sosial media seperti Facebook dan tahap selanjutnya 

berakhir dengan penerbitan siaran pers melalui domain resmi JTA dan juga iklan di 

surat kabar.125 Popularitas Hello Kitty yang luar biasa membuat JTA merasa bahwa 

Hello Kitty adalah pilihan yang tepat untuk terlibat dalam bidang pariwisata, 

terutama agar menjadi daya tarik tersendiri bagi turis mancanegara yang berwisata 

ke Jepang. Peluncuran aplikasi ini menjadi salah satu bagian dari proyek Visit Japan 

dalam mempromosikan pariwasata Jepang. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Aplikasi “Visit Japan with Hello Kitty” (sumber: us.jnto.go.jp) 

   Selain hanya tersedia dalam jangka waktu yang singkat, spesialitas dari 

aplikasi ini dapat terlihat dari ketersediaannya yang hanya dapat diunduh dan 

digunakan ketika berada di Jepang saja.126 Hal tersebut dikarenakan, ketika 

menjalankan aplikasi ini akan otomatis terhubung dengan GPS (Global Positioning 

System) untuk menentukan ikon mana yang akan muncul ketika aplikasi 

                                                           
125 Presenting a Tourism Information App for the iPhone in cooperation in the World-Famous 

Hello Kitty!, 2012, Japan Tourism Agency, diakses dalam 

http://www.mlit.go.jp/kankocho/en/page08_000044.html (18/02/2018, 10:14 WIB) 
126 Hello Kitty iPhone App Welcomes Tourists to Japan, The Tokyo Times, diakses dalam 

https://www.tokyotimes.com/hello-kitty-iphone-app-welcomes-tourists-to-japan/ (18/02/2018, 

10:37 WIB) 

http://www.mlit.go.jp/kankocho/en/page08_000044.html
https://www.tokyotimes.com/hello-kitty-iphone-app-welcomes-tourists-to-japan/
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dioperasionalkan.127 Aplikasi ini tersedia dalam beberapa bahasa selain bahasa 

Jepang yaitu diantaranya, Bahasa Inggris, Traditional Chinese, Simplified Chinese 

dan Korea.  

Gambar 3.4 Contoh operasional Aplikasi “Visit Japan with Hello Kitty” menggunakan 

smartphone berbasis iOS (sumber: www.tnooz.com) 

 

Namun sayangnya, aplikasi ini hanya dapat diunduh bagi wisatawan yang memiliki 

smartphone berbasis iOS, karena syarat dasar untuk mengunduh aplikasi ini adalah 

dengan memiliki gadget yang berplatform iOS4 dan iOS5.128 Sesuai dengan jenis 

aplikasinya, tourism guide application, aplikasi ini memiliki beberapa fitur yang 

bermanfaat untuk membantu para wisatawan, terutama wisatawan mancanegara, 

untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai pariwisata Jepang. Beberapa 

fitur tersebut adalah129: 

 

 

                                                           
127 Hello Kitty take Tourists Around Tokyo with Colorful Digital Gusto, diakses dalam 

https://www.tnooz.com/article/hello-kitty-takes-tourists-around-tokyo-with-colorful-digital-gusto/ 

(18/02/2018, 11:29 WIB) 
128 Japan Releases Hello Kitty Tourism App, diakses dalam 

http://www.seejapan.co.uk/jnto_consumer/media/press-releases/press-release-detail/12-09-

03/japan-releases-hello-kitty-tourism-app (01/05/2017, 14:54 WIB) 
129 Ibid. 

https://www.tnooz.com/article/hello-kitty-takes-tourists-around-tokyo-with-colorful-digital-gusto/
http://www.seejapan.co.uk/jnto_consumer/media/press-releases/press-release-detail/12-09-03/japan-releases-hello-kitty-tourism-app
http://www.seejapan.co.uk/jnto_consumer/media/press-releases/press-release-detail/12-09-03/japan-releases-hello-kitty-tourism-app
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Tabel 3.1 Fitur dalam Aplikasi “Visit Japan with Hello Kitty” 

No. Nama Fitur Fungsi 

1. 
On-Site Kitty Guide 

Function 

Fitur ini mengenalkan 53 karakter yang menjadi 

maskot untuk masing-masing destinasi wisata di 

Jepang, sekaligus memberikan informasi 

mengenai produk Jepang yang paling populer 

hingga destinasi wisata yang sering dikunjungi 

oleh para wisatawan. 

2. 
Augmented Reality (AR) 

Camera Function 

Sebelum menggunakan fitur ini, perlu diingat 

untuk terlebih dahulu mengaktifkan sistem GPS. 

Karena selain berfungsi sebagai media untuk 

mengambil foto, fitur ini juga dapat memberi 

tahu pengguna aplikasi tentang destinasi wisata 

terdekat dari posisi pengguna aplikasi tersebut 

berada. Hal yang unik dari fitur ini adalah, ketika 

fitur ini mulai dioperasionalkan, karakter-

karakter yang menjadi maskot untuk setiap 

destinasi wisata akan ikut muncul dan ada di foto 

yang akan diambil oleh pengguna aplikasi. Hasil 

foto yang dirasa dapat disimpan di galeri 

penyimpanan maupun diposting ke situs jejaring 

sosial. Postingan tersebut kemudian dapat 

menjadi media untuk mempromosikan Jepang 

kepada mereka pihak lain yang belum sempat 

berkunjung ke Jepang. 

3. Collection Function 

Berfungsi sebagai album foto yang dapat diatur 

sesuai dengan keinginan pengguna aplikasi, 

sehingga dapat mempermudah untuk 

pengaksesan hasil foto.  

 

   Bagi beberapa dari wisatawan yang sempat mencoba aplikasi ini, beberapa 

dari mereka menganggap bahwa aplikasi ini sedikit adiktif, terutama bagi anak-

anak yang gemar berfoto.130 Tidak hanya menyediakan fitur yang lucu dan 

menggemaskan, aplikasi Visit Japan with Hello Kitty juga menjadi sarana komersial 

yang mendidik. Pengetahuan dan informasi baru bisa didapatkan seiring dengan 

operasional aplikasi seperti misal ketika aplikasi tersebut menunjukkan sorotan 

lokal seperti tampilan cherry blossom (bunga sakura) di Tokyo hingga mie Jepang 

                                                           
130 Andrew Bender, 2012, Hello Kitty, Japan’s New Tour Guide, Forbes, diakses dalam 

https://www.forbes.com/sites/andrewbender/2012/11/30/hello-kitty-japans-newest-tour-

guide/#44ea4f3e6245 (18/02/2018, 12:41WIB) 

https://www.forbes.com/sites/andrewbender/2012/11/30/hello-kitty-japans-newest-tour-guide/#44ea4f3e6245
https://www.forbes.com/sites/andrewbender/2012/11/30/hello-kitty-japans-newest-tour-guide/#44ea4f3e6245
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yaitu mie udon yang menjadi ciri khas di pulau Shikoku.131 Dirilisnya aplikasi 

tersebut merupakan langkah awal dari serangkaian kampanye Japan Tourism 

Agency (JTA) untuk bekerja sama dengan berbagai brand lokal Jepang. Dengan 

adanya fitur-fitur yang ada pun kemudian dapat memudahkan wisatawan untuk 

lebih mengeksplor destinasi wisata-wisata yang ada di Jepang. 

 

3.2  Pemanfaatan Hello Kitty dalam Meningkatkan Hubungan Bilateral 

3.2.1 Jepang dan Singapura – Joint Tourism Logo 

   Selain memiliki peran dalam bidang pariwisata, pemerintah juga 

mempercayakan Hello Kitty untuk memiliki tempatnya tersendiri dalam 

meningkatkan hubungan bilateral Jepang dengan beberapa negara lain. Hubungan 

bilateral yang terjalin dapat terlihat dari salah satunya, adanya hubungan kemitraan 

antara Jepang – Singapura yang menghasilkan kerjasama joint logo tourism. 

Hubungan yang terjalin antara Jepang – Singapura sendiri, telah belangsung dari 

tahun 1966 dan telah membangun hubungan yang sangat baik di segala bidang baik 

secara ekonomi, politik, budaya dan hubungan antar masyarakatnya.132 Tahun 2016 

menjadi tahun bagi HUT ke-50 hubungan diplomatik antara Jepang – Singapura. 

Logo resmi untuk peringatan 50 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara 

telah disepakati pada tanggal 18 September 2015. Inisial “S” dan “J” merupakan 

inisial dari kedua negara dan angka 50 menjadi representasi dari perayaan ke-50 

tahun hubungan diplomatik antara kedua negara.133 Simbol yang tercantum juga 

                                                           
131 Ibid. 
132 Singapore and Japan mark 50 years of diplomatic ties, Channel News Asia, diakses dalam 

https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/singapore-japan-mark-50-years-of-diplomatic-

ties-8095094 (05/03/2018, 12:44 WIB) 
133 The 50th Anniversary of Singapore-Japan relations (SJ50), Embassy of Japan in Singapore, 

diakses dalam http://www.sg.emb-japan.go.jp/events_SJ50.htm (09/03/2018, 9:56 WIB) 

https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/singapore-japan-mark-50-years-of-diplomatic-ties-8095094
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/singapore-japan-mark-50-years-of-diplomatic-ties-8095094
http://www.sg.emb-japan.go.jp/events_SJ50.htm
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menjadi perwakilan dari masing-masing negara, di mana Jepang diwakili dengan 

gambar Gunung Fuji dan Singapura diwakili dengan gambar Merlion (maskot 

Singapura). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Logo resmi HUT ke-50 hubungan diplomatik Singapura – Jepang 

(sumber:www.sg.emb-japan.go.jp) 

 

Berdasarkan data dari Tommy Koh, seorang duta besar dan co-chairman untuk 

Simposium Jepang-Singapura, jutaan masyarakat Singapura terus mengunjungi 

Jepang setiap tahunnya, terutama para remaja dari Singapura yang sangat menyukai 

budaya populer Jepang mulai dari kuliner hingga manga maupun anime.134 

 

 

 

 

 

 

                                                           
134 Ibid. 
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Gambar 3.6 Memorandum of Cooperation antara Jepang – Singapura 

(sumber: sg.emb-japan.go.jp) 

 

   Akhirnya pada bulan Januari 2016, organisasi pariwisata Jepang dan 

Singapura yang resmi berada di bawah badan pemerintahan melakukan kolaborasi 

yang cukup unik. Dalam rangka mendorong kesadaran yang lebih besar terhadap 

tujuan pariwisata yang populer, Japan National Tourism Organization (JNTO) dan 

Singapore Tourism Board (STB) mengadakan Memorandum of Cooperation 

(MOC) untuk yang pertama kalinya setelah hubungan Jepang dan Singapura terjalin 

selama 50 tahun.135 MOC tersebut dihadiri oleh Chew Choon Seng, selaku Ketua 

STB; Haruhisa Takeuchi, selaku Duta Besar Jepang untuk Singapura; Lionel Yeo, 

selaku Kepala Eksekutif STB; Ryoichi Matsuyama, selaku Presiden JNTO; Peter 

Tan, selaku Wakil Sekretaris ASEAN & merangkap sebagai Wakil Sekretaris 

MOFA; Naohiro Tsutsumi, selaku Wakil Kepala Misi Kedutaan Besar Jepang di 

Singapura. 

                                                           
135 Japan and Singapore Ink Memorandum of Cooperation on Tourism Cooperation, Japan 

National Tourism Organization – Singapore Office, diakses dalam 

http://www.jnto.org.sg/content/files/pdf/20160119_MOC%20Press%20Release.pdf (05/05/2017, 

22:29 WIB) 

http://www.jnto.org.sg/content/files/pdf/20160119_MOC%20Press%20Release.pdf
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   Dalam proyek tersebut, kedua negara berinisiasi menggunakan masing-

masing maskot pariwisata dan kemudian mengkolaborasikannya dalam satu logo, 

di mana Singapura menggunakan karakter animasi Dori-tan dan Jepang 

menggunakan Hello Kitty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Joint Tourism Logo antara Jepang – Singapura  

(Sumber: www.marketing-interactive.com) 

 

 

   Kode “SJ50” yang terdapat di logo menandakan bahwa kolaborasi antara 

kedua organisasi pariwisata tersebut sekaligus dalam rangka memperingati 50 tahun 

hubungan diplomatik antara Jepang dan Singapura. Makna lain dari logo tersebut 

adalah melambangkan persahabatan bilateral yang baik antara Jepang dan 

Singapura, di mana ikon Hello Kitty mewakili Cool Japan sementara Dori-tan 

mewakili anak laki-laki asal Singapura berusia lima tahun yang sempat tinggal di 

Jepang bersama keluarganya dan ia mencintai durian (terlihat dari topi mirip durian 

yang ia kenakan) dan merlion (terlihat di gambar merlion yang terdapat di baju yang 

ia kenakan).136 

                                                           
136 STB Partners Japan Tourism Board to Boost Traffic, Marketing, diakses dalam 

http://www.marketing-interactive.com/stb-partners-japan-boost-tourism/ (05/05/2017, 23:09 WIB) 

http://www.marketing-interactive.com/
http://www.marketing-interactive.com/stb-partners-japan-boost-tourism/
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    Kejadian bersejarah dalam konteks diplomasi antara Jepang dan Singapura 

ini diadakan di Japan Creative Center, dengan penandatanganan yang dilakukan 

oleh Mr. Ryoichi Matsuyama selaku Presiden JNTO dan Mr. Lionel Yeo selaku 

Chief Executive STB.137 SJ50 ini juga sekaligus sebagai penanda dari adanya 

dukungan dari pihak Singapura akan kebijakan Jepang yaitu “Proactive 

Contribution to Peace” yang akan menjadi landasan dari perkembangan hubungan 

yang konstruktif, damai dan kooperatif antara Jepang dan negara-negara tetangga 

yang masih satu wilayah dengan Jepang.138 Selain itu, MOC antara Jepang dan 

Singapura ini juga menjadi elemen penting dari kesepakatan antara PM Lee Hsien 

Loong (selaku PM Singapura) dan PM Shinzo Abe (selaku PM Jepang), mengenai 

Japan – Singapore Bilateral High-level Comprehensive Talks on Land-Sea-Air 

Transport dan juga kolaborasi dalam lingkup infrastruktur yang bertujuan untuk 

memperkuat kerjasama antar kedua negara dalam skala global.139 

   Pasca peringatan HUT ke-50 dari hubungan diplomatik antara Jepang – 

Singapura, kolaborasi dan kerjasama antar kedua negara tersebut semakin berjalan 

dengan intens. Lebih dari 200 event dan proyek telah dilaksanakan dalam rentang 

awal tahun 2016 hingga tahun 2017.  

 

 

 

 

                                                           
137 Ibid. 
138 Singapore and Japan mark 50 years of diplomatic ties, Loc. Cit. 
139 ASEAN – Japan Relations: Past and Present, Business Time, diakses dalam 

http://www.businesstimes.com.sg/hub/asean-japan-special/asean-japan-relations-past-and-present 

(05/03/2018, 13:50 WIB) 

http://www.businesstimes.com.sg/hub/asean-japan-special/asean-japan-relations-past-and-present
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Tabel 3.2 Proyek Pasca Pelaksanaan SJ50140 

No. Nama Proyek 

Tanggal 

Pelaksanaan 

(2016) 

Ringkasan Proyek Tujuan Proyek 

1. 

Singapore 

Fieldtrip 2016 

14-15 Maret 

Program ini 

merupakan program 

pertukaran pelajar 

antara Osaka 

International 

University dan 

Nanyang Polytechnic. 

Fokus program berada 

pada topik budaya, 

olahraga dan 

pariwisata.  

Memperdalam 

persahabatan 

antara siswa-siswi 

Jepang dan 

Singapura. 

2. 

Japanese 

Restaurant 

Week 

24 Feb – 8 

Maret 

Pekan dimana 

restoran-restoran 

Jepang yang berlokasi 

di Singapura 

menyelenggarakan 

undian berhadiah dan 

salah satu hadiah 

utamanya adalah 

perjalanan gratis ke 

Jepang. 

Mengembangkan 

promosi 

pariwisata Jepang 

dengan 

memanfaatkan 

kuliner Jepang 

dalam rangka 

menarik 

wisatawan asing 

sekaligus 

membangkitkan 

permintaan 

perjalanan ke 

Jepang. 

3. 

Travel 

Revolutions 

2016 

26-28 Februari 

Pameran perjalanan 

terbesar dalam rangka 

meningkatkan 

kesadaran dan 

keinginan untuk 

melakukan perjalanan 

wisata ke Jepang 

kepada masyarakat 

Singapura. 

Sebagai upaya 

untuk 

mempromosikan 

Jepang kepada 

masyarakat 

Singapura. 

4. 

Kendama Fest! 

JP x SGP 

30 April 

Program kerjasama 

dalam lingkup budaya 

ini mengusung tema 

“bridging Singapore 

and Japan through 

Kendama”. Kendama 

sendiri merupakan 

salah satu permainan 

tradisional khas 

Jepang. 

Memfasilitasi 

pertukaran budaya 

dengan 

memanfaaatkan 

popularitas 

Kendama di 

Singapura untuk 

memperkuat 

hubungan antara 

Singapura dan 

Jepang. 

                                                           
140 The 50th Anniversary of Singapore-Japan relations (SJ50), Loc. Cit. 
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5. 

Kunitachi City 

Global Youth 

Ambassador 

Program 
27 Juli – 1 

Agustus 

Program ini telah 

dilaksanakan sejak 

tahun 2015 dan 

menjadi sarana dalam 

mengirim siswa/siswi 

SMP dan SMA 

Jepang ke Singapura. 

Membina 

siswa/siswi 

Jepang dalam 

berpartisipasi 

dalam kompetensi 

global. 

6. 

Singapore – 

Japan Business 

Forum 

15 Juli 

Forum ini menjadi 

momen bertemunya 

para pemimpin bisnis 

utama di Singapura 

dan Jepang, serta 

sebagai sarana dalam 

bertukar perspektif 

mengenai peluang 

perdagangan dan 

investasi di kedua 

negara. 

Sebagai platform 

bisnis untuk 

mengeksplorasi 

cara dalam 

memperkuat 

kerjasama 

bilateral dan 

regional antar 

kedua negara. 

7. 

Singapore 

Sports 

Exchange 

Program 2016 

16-18, 20 

September 

Program guna 

mendukung 

peningkatan dalam 

bidang atletik, serta 

untuk memahami 

perbedaan dalam 

metode pelatihan dan 

pembinaan antar 

Singapura dan 

Jepang. 

 

Sebagai sarana 

dalam 

membangun 

persahabatan 

antar kedua 

negara dan 

menumbuhkan 

rasa kebersamaan 

dalam lingkup 

globalisasi 

melalui 

pengalamana 

lintas budaya. 

8. 

SJ50 Film 

Festival 

September – 

November 

Proyek dalam 

menayangkan 

beberapa film pendek 

produksi sinemator 

Singapura dan 

Jepang. 

Mempromosikan 

pemahaman 

dalam lingkup 

sinema yang lebih 

baik dan 

memotivasi para 

pembuat film 

untuk memiliki 

lebih banyak 

pengalaman 

dalam kolaborasi 

sinema. 

9. 

SGP – JP Music 

Mix 2016 

30 November 

Proyek kolaborasi 

musisi Singapura dan 

Jepang dengan 

menonjolkan 

penampilan musik 

tradisional 

kontemporer. 

Sebagai sarana 

agar para siswa 

menikmati 

sejarah, budaya 

tradisional hingga 

semangat kedua 

negara melalui 

karya musik. 
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10. 

Anime Festival 

Asia (AFA) 

2016 

26-28 

November 

Platform dalam 

konten j-pop paling 

efektif dan menjadi 

acara budaya j-pop 

terbesar di Asia 

Tenggara. 

Mempromosikan 

j-pop sebagai 

budaya 

kontemporer, 

serta menjadi 

media dalam 

menjalin 

kemitraan dalam 

mengembangkan 

industri anime. 

 

3.2.1 Jepang dan Amerika Serikat – Japan Night 

   Pada tanggal 1 Juli 2012, sebuah acara bertajuk Japan Night 

diselenggarakan di stadium Dodger, Los Angeles.141 Acara tersebut merupakan 

salah satu bukti dari kemitraan yang terjalin antara The Dodgers dan Japan Tourism 

Agency (JTA). The Dodgers merupakan tim bisbol profesional yang berbasis di Los 

Angeles. Hubungan kemitraan antara The Dodgers dan Jepang sendiri telah 

mencapai usia persahabatan yang cukup lama, dimana keduanya telah menjalin 

hubungan kemitraan hampir lebih dari 50 tahun.142 Japan Night juga menjadi 

penanda dari pertama kalinya JTA menjalin kemitraan dalam bidang olahraga 

dengan Amerika Serikat. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Hello Kitty setelah melemparkan pitch pertamanya di acara “Japan Night”  

(Sumber: www.hellokitty.com) 

                                                           
141 Japan Night Presented by Japan Tourism Agency, diakses dalam 

http://losangeles.dodgers.mlb.com/news/print.jsp?ymd=20120626&content_id=33959564&c_id=l

a (04/05/2017, 16:33 WIB) 
142 Ibid. 

http://losangeles.dodgers.mlb.com/news/print.jsp?ymd=20120626&content_id=33959564&c_id=la
http://losangeles.dodgers.mlb.com/news/print.jsp?ymd=20120626&content_id=33959564&c_id=la


84 

 

   Menurut Shuichi Kameyama, Direktur Divisi Promosi Pariwisata 

Internasional, melalui Japan Night Jepang dapat mengekspresikan rasa terima 

kasihnya terhadap The Dodger dan Amerika Serikat atas segala dukungan yang 

telah diberikan.143 Pihak JTA menyediakan stan yang menampung informasi-

informasi mengenai pariwisata Jepang, sekaligus menjadi media untuk melakukan 

promosi selama acara berlangsung. Selain itu, badan pemerintah Jepang lainnya 

yang juga turut berkontribusi dalam Japan Night adalah Japan National Tourism 

Organization (JNTO). Dalam acara ini, JNTO lah yang berperan sebagai pihak 

yang menunjuk Hello Kitty sebagai “One-Day Japan Tourism Ambassador” di 

Japan Night.144 Melalui acara ini, harapan dari pemerintah Jepang untuk masa yang 

akan datang adalah akan lebih banyak masyarakat yang terinspirasi dari berbagai 

macam informasi yang telah diberikan selama event berlangsung, sehingga mereka 

dapat lebih tertarik lagi untuk berkunjung ke Jepang. 

   Mengenai hubungan antara Jepang dan AS, kedua negara tersebut telah 

menjalin kerjasama dan berkolaborasi dalam menangani berbagai isu global 

termasuk bantuan pembangunan, kesehatan global, sains dan teknologi hingga 

ekplorasi antariksa internasional.145 Hubungan antara Jepang dan AS dalam aspek 

kebudayaan pun masih terjalin dengan baik hingga saat ini, mengingat sejarah 

budaya antara kedua negara tersebut telah berlangsung cukup lama. Seperti 

misalnya, Hello Kitty Conference yang pertama kali diadakan di Little Tokyo di 

Los Angeles pada tahun 2014 dan kemitraan perusahaan Sanrio dengan Japanese 

                                                           
143 Japan Night Presented by Japan Tourism Agency, Loc. Cit. 
144 Ibid. 
145 Bureau of East Asian and Pacific Affairs – Fact Sheet, 2017, U.S. Relations with Japan, U.S. 

Department of State, diakses dalam https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/4142.htm (08/03/2018, 

15:23 WIB) 

https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/4142.htm
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American National Museum untuk mempresentasikan “Hello! Exploring the 

Supercute World of Hello Kitty!” dalam rangka merayakan hari jadi Hello Kitty 

yang ke-40.146 “Hello! Exploring the Supercute World of Hello Kitty!” sendiri, 

merupakan sebuah pameran yang menampilkan goods (barang dagangan), mode 

dan seni Hello Kitty dalam beberapa dekade, dan pameran tersebut mampu menarik 

lebih dari 2.500 pengunjung.147 

 

3.3  Pemanfaatan Karakter Hello Kitty dalam Infrastruktur Jepang 

   Tidak hanya pada bidang pariwisata dan hubungan bilateral, Hello Kitty 

juga sekali lagi memiliki ruang khusus dalam infrastruktur Jepang, dengan 

penggunaan karakter Hello Kitty dalam gerbong kereta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Peresmian Kitty Express oleh pihak dari Seibu Railway Company dan Maskot 

Hello Kitty 

(sumber: www.japankuru.com) 

 

                                                           
146 Kristen Rutherford, 2014, The Supercute Wolrd of Hello Kitty, Now at the Japanese American 

National Museum, Nerdist, diakses dalam https://nerdist.com/the-supercute-world-of-hello-kitty-

now-at-the-japanese-american-national-museum/ (08/03/2018, 15:38 WIB) 
147 Carolina A. Miranda, 2014, Hello Kitty Quintuples Attendance at Japanese American National 

Museum, Los Angeles Times, diakses dalam 

http://www.latimes.com/entertainment/arts/miranda/la-et-cam-hello-kitty-quintuples-attendance-

japanese-american-national-museum-20141013-column.html (08/03/2018, 15:56 WIB) 

https://nerdist.com/the-supercute-world-of-hello-kitty-now-at-the-japanese-american-national-museum/
https://nerdist.com/the-supercute-world-of-hello-kitty-now-at-the-japanese-american-national-museum/
http://www.latimes.com/entertainment/arts/miranda/la-et-cam-hello-kitty-quintuples-attendance-japanese-american-national-museum-20141013-column.html
http://www.latimes.com/entertainment/arts/miranda/la-et-cam-hello-kitty-quintuples-attendance-japanese-american-national-museum-20141013-column.html
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   Pada tanggal 21 Desember 2015, melalui web resmi JNTO, kereta api 

swasta Seibu Railway mengumumkan bahwa pihak mereka akan mengadakan 

kolaborasi dengan Hello Kitty dalam rangka menjalankan kampanye “Winter 

Chichibu Destination Campaign”. Pemilihan dalam menggunakan karakter Hello 

Kitty didasarkan pada fakta bahwa kepopuleran Hello Kitty tidak hanya di dalam 

namun juga di luar Jepang. Kampanye dari hasil kerjasama antara Prefektur 

Saitama, the Chichibu Omotenashi Tourism Organization dan perusahaan Sanrio 

ini direalisasikan dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan saja, yaitu mulai tanggal 

16 Januari hingga 27 Maret 2016.148 

   Pelaksanaan dari kampanye tersebut bertujuan untuk mempromosikan 

kunjungan wisatawan ke Chichibu selama musim dingin, di mana sasaran 

wisatawan dari kampanye ini tidak hanya penduduk Jepang namun juga wisatawan 

mancanegara. Hal tersebut dikarenakan, agar wisatawan mancanegara bisa lebih 

mengenal destinasi wisata anti-mainstream, sehingga memperkaya opsi destinasi 

wisata yang bisa mereka kunjungi selama berada di Jepang. Chichibu sendiri 

sebenarnya merupakan kota yang terletak di area pergunungan yang berada di pusat 

Prefektur Saitama, Jepang. Keadaan kota yang masih asri dan alami membuat 

pemerintah memilih kota Chichibu sebagai salah satu destinasi pariwisata untuk 

Winter Destination Campaign. Dengan menambahkan beberapa fasilitas unik dan 

menarik, kampanye ini mampu menarik perhatian para wisatawan, khususnya 

wisatawan mancanegara. Fasilitas tersebut diantaranya, adanya kesempatan bagi 

wisatawan untuk mengoleksi stampel di setiap pemberhentian, yang mana 

                                                           
148 Winter Chichibu Destination Campaign, diakses dalam 

https://www.jnto.go.jp/eng/topics/pk424g000000bjw4-att/pk424g000000bk44.pdf (05/05/2017, 

20:36 WIB) 

https://www.jnto.go.jp/eng/topics/pk424g000000bjw4-att/pk424g000000bk44.pdf
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kumpulan dari stampel tersebut dapat ditukarkan dengan hadiah berupa Hello Kitty 

Stamp Rally di Seibu Ikebukuro Tourist Information Center.149  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Hello Kitty Stamp Rally 

(sumber: www.japankuru.com) 

 

Tidak hanya itu, wisatawan juga bisa mendapatkan kesempatan untuk menuliskan 

keinginan yang kemudian digantungkan disebuah papan Hello Kitty Signature 

Ribbon; pun dengan beberapa fasilitas menarik lainnya yang hanya bisa didapatkan 

di kampanye ini. Selain menawarkan destinasi wisata yang lain dari biasanya, 

kampanye ini juga bertujuan untuk mempromosikan berbagai aspek menarik dari 

Chichibu melalui media sosial maupun media lainnya dengan menggunakan 

karakter Hello Kitty.150 

 

 

 

 

                                                           
149 Let’s Go to Chichibu! Kitty Express and Stamp Rally with Seibu Railway!, JAPANKURU, 

diakses dalam https://www.japankuru.com/en/transportation/e261.html (30/07/2018, 6:56 WIB) 
150 Ibid. 

http://www.japankuru.com/
https://www.japankuru.com/en/transportation/e261.html
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3.4  Pemanfaatan Hello Kitty dalam Bidang Teknologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Hello Kitty dalam misi “Hello Kitty into Space”  

(Sumber: www.telegraph.co.uk) 

    

   Sembari merayakan ulang tahun yang ke-40, Hello Kitty lagi-lagi 

mendapatkan misi dari pemerintah untuk melaksanakan tugasnya sebagai 

perwakilan duta besar bagi Jepang. Pada bulan Agustus 2014, proyek peluncuran 

Hello Kitty ke luar angkasa telah terlaksana dengan baik. Proyek yang merupakan 

hasil dari kerjasama antara pemerintah Jepang dengan perusahaan Sanrio dan 

mendapatkan dukungan penuh dari PM Shinzo Abe tersebut bertujuan untuk 

mempromosikan industri high-tech Jepang dan sekaligus sebagai refleksi dari 

pertumbuhan ekonomi yang sedang dialami oleh Jepang.151 Proyek tersebut juga 

sekaligus menjadi bagian dari program yang bernilai sekitar $40 juta yang 

keseluruhannya dibiayai oleh Ministry of Education and Science.152 

                                                           
151 Japan Sends Hello Kitty into Space, The Telegraph, diakses dalam 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/11052735/Japan-sends-Hello-Kitty-into-

space.html (05/05/2017, 19:36 WIB) 
152 The Hello Kitty Project: Japan Sends Hello Kitty to Outer Space, Japan Info, diakses dalam 

http://jpninfo.com/19745 (19/03/2018, 14:50 WIB) 

http://www.telegraph.co.uk/
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/11052735/Japan-sends-Hello-Kitty-into-space.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/11052735/Japan-sends-Hello-Kitty-into-space.html
http://jpninfo.com/19745
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   Dalam pelaksanaannya, proyek ini di back-up oleh sebuah tim dari Tokyo 

University, di mana tim tersebut berfokus pada kelengkapan struktur baik dari 

kelengkapan Hello Kitty hingga kelengkapan yang akan diaplikasikan pada pesawat 

ruang angkasa yang akan digunakan. Tim dari Tokyo University sengaja 

menggunakan cat khusus agar dapat melindungi Hello Kitty dari paparan sinar UV, 

sinar kosmik dan ruang hampa udara, sehingga tidak perlu khawatir Hello Kitty 

tersebut akan meleleh atau sebagainya ketika misi telah dijalankan.153 Selain itu, 

menurut Toshiki Tanaka, penanggung jawab proyek di Tokyo Nano-Satelite Center, 

proyek ini juga bertujuan untuk mendapatkan perhatian yang lebih intens dari 

perusahaan swasta yang tertarik dengan industri satelit sehingga kemitraan akan 

berlangsung lebih optimal, dan juga meningkatkan minat masyarakat mengenai 

keingintahuan mereka terhadap hal-hal yang merujuk pada bidang ilmiah.154 

   Membahas mengenai industri high-tech Jepang, selama beberapa dekade 

Jepang telah menjadi negara dengan teknologi termaju dan menjadi salah satu 

negara yang menguasai pasar global dalam bidang teknologi. Kemajuan teknologi 

yang pesat menjadikan Jepang sebagai negara inovator teknologi terdepan dan 

menjadi salah satu pelopor dalam memodernisasi bidang elektronika, robotika, 

mikroelektronika, bio-science hingga teknologi digital.155 Jepang menjadi negara 

anti-mainstream dengan segala keunikan yang dimilikinya, tidak terkecuali dalam 

bidang teknologi futuristik. Bagi Jepang, sangat penting dalam memperkirakan dan 

menganalisa masa depan sebagai sebuah peluang, dan bidang teknologi menjadi 

                                                           
153 ODN News, Hello Kitty in Orbit: Japan Sends Toy into Space, diakses dalam 

https://www.youtube.com/watch?v=lL-WdguPIqg (19/03/2018, 9:41 WIB) 
154 Japan Sends Hello Kitty into Space, Reuters, diakses dalam http://www.reuters.com/article/us-

japan-hellokitty-idUSKBN0GE0LX20140814 (05/05/2017, 19:43 WIB) 
155 The Top Tens: Japan, diakses dalam https://www.thetoptens.com/high-tech-countries/japan-

108910.asp (19/03/2018, 10:46 WIB) 

https://www.youtube.com/watch?v=lL-WdguPIqg
http://www.reuters.com/article/us-japan-hellokitty-idUSKBN0GE0LX20140814
http://www.reuters.com/article/us-japan-hellokitty-idUSKBN0GE0LX20140814
https://www.thetoptens.com/high-tech-countries/japan-108910.asp
https://www.thetoptens.com/high-tech-countries/japan-108910.asp
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salah satu cara terbaik dalam merealisasikan hal tersebut. Maka dari itu, tidak heran 

bila Jepang menjadi salah satu pelopor dalam teknologi modern, mulai dari kereta 

peluru (shinkansen), smart toilets hinga mobil self-driving. Dengan berbagai 

pencapaian dalam bidang teknologi modern tersebut, pada tahun 2017 berdasarkan 

laporan tahunan dari PBB, Jepang menempati peringkat ke-10 dalam peringkat 

global sebagai negara dengan teknologi informasi dan komunikasi tercanggih.156 

   Keadaan terkini dari Jepang yang menjanjikan menjadi daya tarik tersendiri 

bagi para investor untuk berinvestasi dalam bidang teknologi. Pada tahun 2016, 

Sony kembali berinvestasi dalam bidang robotika dan intelijen artifisial dengan 

memberikan dana sebesar ¥10 miliar.157 Selain itu, investasi dalam bidang 

teknologi juga dilakukan oleh pihak Toyota Research Institute, dengan 

mengkontribusikan dana sebesar $100 miliar yang terspesifikasi untuk bidang 

otonom, robotika dan intelijen artifisial.158 Tetap pada tahun yang sama, salah satu 

perusahaan konglomerat multinasional Jepang bernama SoftBank Group Corp. 

yang didukung oleh pihak Saudi Arabia, memutuskan untuk membuat investasi 

teknologi yang disebut ”the Vision Fund” dengan mencairkan dana sebesar $93 

miliar. 159 Investasi terbaru terjadi pada tahun 2017, pihak SoftBank kembali 

menginventasikan dana sebesar $100 miliar untuk lima tahun ke depan terhitung 

                                                           
156 Shusuke Murai, 2017, Japan Placed 10th in Global Ranking for Information and 

Communication Technology – Up One Spot from 2016, The Japan Times, diakses dalam 

https://www.japantimes.co.jp/news/2017/11/16/national/japan-placed-tenth-global-ranking-

information-communication-technology-one-spot-2016/#.WtXc7pqZHIU (17/04/2018, 19:23 

WIB) 
157 Kana Inagaki, 2018, Japanese Venture Capital Investment hits Record Levels, Financial Times, 

diakses dalam https://www.ft.com/content/927a9d14-1d21-11e8-aaca-4574d7dabfb6 (17/04/2018, 

20:15 WIB) 
158 Ibid. 
159 Peter Rejcek, 2017, Japan’s SoftBank is Investing Billions in the Technological Future, 

SingularityHub, diakses dalam https://singularityhub.com/2017/08/29/japans-softbank-is-

investing-billions-in-the-technological-future/#sm.0000097ufgnxq4ffmruil6degy3sv (17/04/2018, 

20:40 WIB) 

https://www.japantimes.co.jp/news/2017/11/16/national/japan-placed-tenth-global-ranking-information-communication-technology-one-spot-2016/#.WtXc7pqZHIU
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/11/16/national/japan-placed-tenth-global-ranking-information-communication-technology-one-spot-2016/#.WtXc7pqZHIU
https://www.ft.com/content/927a9d14-1d21-11e8-aaca-4574d7dabfb6
https://singularityhub.com/2017/08/29/japans-softbank-is-investing-billions-in-the-technological-future/#sm.0000097ufgnxq4ffmruil6degy3sv
https://singularityhub.com/2017/08/29/japans-softbank-is-investing-billions-in-the-technological-future/#sm.0000097ufgnxq4ffmruil6degy3sv
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dari tahun 2018. Hampir sama dengan para investor-investor sebelumnya, investasi 

yang dilakukan SoftBank tersebut berfokus pada teknologi inti seperti internet, 

intelijen artifisial dan robotika. 

   Berdasarkan pemaparan diatas, berikut adalah klasifikasi dari upaya-upaya 

yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menggunakan Hello Kitty melalui 

strategi Cool Japan, beserta dengan poin-poin yang termasuk di masing-masing 

upaya: 

 

 

Tabel 3.3 Upaya Pemerintah Jepang dalam Menggunakan Hello Kitty melalui 

Strategi Cool Japan 

 

No. 
Klasifikasi 

Bidang 

Tahun 

Pelaksanaan 
Upaya Pemerintah Poin dan Tujuan 

1. Pariwisata 

 

 

 

 

 

 

 

2008 
Hello Kitty sebagai 

Duta  

Pariwisata untuk 

Hong Kong dan 

China 

 Sebagai pereda 

ketegangan  

hubungan antara 

Jepang dan China. 

 Memperbaiki 

hubungan 

diplomasi antara 

kedua negara dan 

melalui 

pemandatan Hello 

Kitty sebagai Duta 

Pariwisata 

tersebut, Jepang 

sekaligus 

menjalankan 

kampanye Visit 

Japan. 

 Meningkatkan 

inbound pariwisata 

Jepang. 

 

2012 

 

 

 

 

 

Aplikasi “Visit 

Japan with Hello 

Kitty” 

 Sebagai bentuk 

kerjasama resmi 

antara Japan 

Tourism Agency 

(JTA) dan Sanrio. 

 Sebagai bagian 

dari kampenye 

Visit Japan dalam 
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mempromosikan 

pariwisata Jepang. 

 Memudahkan 

wisatawan asing 

dalam 

mengeksplor 

destinasi wisata 

yang ada di 

Jepang. 

2. 
Hubungan 

Bilateral 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 
Jepang – Singapura 

Joint Toursim 

Logo 

 Peringatan HUT 

ke-50 dari 

hubungan 

diplomatik Jepang 

dan Singapura. 

 Sebagai bentuk 

kolaborasi resmi 

antara Japan 

National Tourism 

Organization 

(JNTO) dan 

Singapore Tourism 

Board (STB). 

 Memperkuat 

kerjasama antar 

Jepang dan 

Singapura dalam 

lingkup global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 

 

Jepang – AS 

Japan Night 

 Sebagai bentuk 

kemitraan antara 

The Dodgers (tim 

bisbol profesional) 

dan Japan Tourism 

Agency (JTA). 

 Sebagai bentuk 

terima kasih 

Jepang terhadap 

The Dodger dan 

Amerika Serikat 

atas segala 

dukungan yang 

telah diberikan. 

 Promosi pariwisata 

Jepang melalui 

stan-stan yang ada 

selama acara 

berlangsung. 

3. Infrastuktur 

 

2015 
Kereta Hello Kitty 

oleh Seibu Railway 

Company 

 Sebagai bentuk 

kolaborasi antara 

Seibu Railway 

Company (sebuah 

perusahan dengan 

bisnis utama kereta 
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api, pariwisata dan 

real estat) dan 

Sanrio, dalam 

rangka menjalan 

kampanye “Winter 

Chichibu 

Destination 

Campaign”. 

 Promosi 

kunjungan 

wisatawan ke 

Chichibu selama 

musim dingin, 

sekaligus 

mempromosikan 

berbagai aspek 

menarik dari 

Chichibu melalui 

Hello Kitty. 

4. Teknologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 
“Hello Kitty into 

Space” 

 Kerjasama antara 

pemerintah Jepang 

dan Sanrio ini 

mendapatkan 

dukungan penuh 

dari PM Shinzo 

Abe. 

 Menjadi bagian 

program yang 

bernilai $40 jura 

yang secara 

keseluruhan 

dananya 

ditanggung oleh 

Ministry of 

Education and 

Science. 

 Promosi industri 

high-tech dan 

refleksi 

pertumbuhan 

eknomi Jepang. 

 Bertujuan untuk 

mendapat 

perhatian lebih dari 

perusahaan swasta 

yang tertarik 

dengan industri 

satelit. 

 


