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BAB III 

IMPLEMENTASI COOL JAPAN STRATEGY DALAM PENERAPAN 

KONSEP SOFT POWER DAN DIPLOMASI PUBLIK  

3.1 Aset Soft power Jepang 

Setiap negara memiliki berbagai sumber daya yang dapat menjadi media 

untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Dalam konsep soft power yang di 

prakarsai oleh Joseph Nye bahwa negara memiliki tiga aset sumber daya soft 

power, dimana salah satunya bersumber pada kebudayaan. Dalam konsep soft 

power ini budaya terbagi menjadi dua jenis yaitu high culture dan low culture. 

Budaya yang digolongkan sebagai hi gh culture seperti sastra, seni, dan 

pendidikan, yang menarik dan hanya bisa dipelajari bagi para kalangan elit. 

Sedangkan low culture di kategorikan sebagai budaya yang bisa di pelajari dan di 

nikmati oleh siapapun, seperti kebudayaan populer musik, animasi, film, kuliner 

dsb (Nye J. , Public Diplomacy and Soft Power, 2008) Dalam pelaksanaan Cool 

Japan Strategy, pemerintah Jepang memanfaatkan low culture yang dimilikinya 

sebagai aset soft power-nya yang diharapkan akan mampu untuk mencapai 

kepentingan Jepang untuk menjadi negara berbasis pariwisata dengan kunjungan 

wisatawan asing lebih dari 40 juta wisatawan asing di tahun 2020. 

Pemerintah mencoba mengarahkan strateginya pada penggunaan sumber 

daya soft power  dibawah pelaksanaan Cool Japan Strategy. Produk budaya 

seperti anime, manga, film, kuliner dan fashion dipilih sebagai aset soft power 

nya. Hal tersebut bukan tanpa alasan, terbitnya sebuah artikel berjudul Gross 

National Cool yang ditulis oleh Douglas McGray di majalah Foreign Policy pada 
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tahun 2002 yang menggambarkan kesuksesan Jepang yang berasal dari budaya 

populer Jepang seperti manga dan anime, desain, mode, gaya hidup telah 

membuka pandangan pemerintah terhadap kebudayaan populer Jepang yang 

meiliki potensi besar jika digunakan dengan tepat. Kebudayaan populer yang 

dimiliki Jepang di bawah Cool Japan Strategy menjadi salah satu aset attractive 

yaitu aset yang dieperoleh melalui daya tarik untuk membuat pihak lain 

melakukan apa yang diinginkan, karena dapat merefleksikan aspek-aspek positif 

mengenai Jepang. 

Manga adalah salah satu aset yang dimiliki Jepang yang telah populer di 

banyak negara sejak tahun 90-an  (perez, 2014) Jenis manga yang semakin 

berkembang dan dapat menjangkau seluruh kalangan, gender dan umur smeakin 

menajdi sangat populer. Manga yang populer tersebut secara tidak langsung 

menjadi  salah satu sarana penyampai yang efektif untuk memperkenalkan Jepang 

kepada masyarakat asing yang mengonsumsinya. Hal tersbut berasal dari unsur-

unsur yang disajikan oleh penulis, mulai dari cerita yang menggambarkan 

aktivitas yang biasa dilakukan oleh masyarakat Jepang di dalam kehidupan sehari-

harinydan, lalu latar belakang tempat yang menggambarkan suasana lingkungan 

di Jepang serta aktivitas serta latar tempat, kemudian manga juga menyertakan 

berbagai kebudayaan tradisional Jepang, seperti pakaian tradisional, makanan, 

serta kebiasaan yang telah menjadi tradisi masyarakat Jepang. 

Tidak berbeda jauh dengan manga, anime dan film juga menjadi 

penyampai yang baik untuk dapat menarik minat masyarakat asing karena juga 

mengandung berbagai hal mengenai budaya, aktivitas, serta lokasi yang 

menggambarkan negara Jepang yang dikemas dengan cara yang berbeda dan lebih 
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menarik. Anime mendapat pengakuan oleh masyarakat di luar Jepang pada tahun 

1980-an (Takashi, 2018) Di akhir abad 80-an dan selama abad 90-an menjadi 

abad kepopuleran anime seperti Dragon Ball Z, Saint Seiya mupun Pokemon di 

seluruh dunia. 

Makanan Jepang yang memiliki ciri khasnya tersendiri dari hal rasa 

maupun bahan makanannya telah menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi 

masyarakat di negara lain. Dalam lingkup internasional, makanan Jepang 

termasuk bagian dari soft power atau daya tarik Jepang, karena masakan Jepang 

menempati urutan teratas sebagai makanan asing favorit dengan presentase 38,4% 

dari total koresponden di antara enam kota pasar negara berkembang yang 

tercantum dalam Strategi Ekspor Jepang untuk Produk Pertanian, Kehutanan, 

Perikanan dan Pangan oleh Negara / Item yang dibuat oleh Departemen Pertanian, 

Kehutanan dan Perikanan.  

Fashion Jepang juga menjadi salah satu aset soft power Jepang yang ada di 

dalam Cool Japan Strategy. Mode Jepang mulai mendapat pengakuan 

internasional pada tahun 1980-an saat perancang busana Yohji Yamamoto, Issey 

Miyake dan Rei Kawakubo menampilkan koleksinya di Paris. Jepang juga 

memiliki mode yang berbeda dan unik dari kebanyakan mode yang ada di negara 

lain, mode ini di sebut dengan fashion subculture. Keuninkan yang dan kebebasan 

yang ditampilkan oleh orang-orang Jepang yang mengenakkannya, Fashion sub 

culture ini menjadi daya tarik tersendiri bagi publik yang melihatnya.  

Aset-aset soft power yang termasuk dalam Cool Japan Strategy ini 

kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah Jepang dengan menjadikan aset 
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kebudayaan tersebut sebagai tema destinasi pariwisata. Destinasi wisata ini berada 

di Akihabara yang merupakan pusat budaya populer Jepang dan surga bagi para 

otaku Jepang seperti anime, manga, video game, cosplay dan kafe yang tidak 

biasa. (JNTO, 2017) Selain Akihabara, Jepang juga memiliki destinasi pariwisata 

berupa lokasi tempat yang ditampilkan di dalam salah satu aset kebudayaan 

Jepang yaitu Anime. Tempat tersebut terletak di Pegunungan Shirakam dan Pulau 

Yakushima, Dogo Hot Spring, Onsen atau sumber air panas, Kota Kyoto yang 

yang mana di setiap musim gugur diadakan festival Seimei Matsuri, Azabu Juban 

dan Roppongi dan Shirakawa Go. (Japan National Tourism Organization, 2017) 

Fashion yang juga menjadi aset soft power, kemudian juga menjadi salah satu 

destinasi wisata yang ditawarkan oleh Jepang. Harajuku menjadi tujuan wisata 

yang menawarkan pengalaman menelusuri mode yang dimiliki Jepang. Harajuku 

kini menjadi terkenal sebagai “desa mode” tempat para desainer berkumpul, dan 

menjadi kompleks yang menarik banyak pihak yang sadar mode. Saat ini 

Harajuku secara internasional dikenal sebagai rumah Tokyo budaya anak muda 

dan street fashion (Kawasaki, 2016) 

3.2 Diplomasi publik Jepang dalam Implementasi Cool Japan Strategy 

Jepang mengalami peningkatan signifikan pada jumlah kunjungan 

wisatawan asing di tahun 2012-2017 dibandingkan dengan beberapa tahun 

sebelumnya. Peningkatan yang signifikan pada jumlah kunjungan wisatawan 

asing yang dialami oleh Jepang tersebut tidak terlepas dari kebijakan yang di 

rancang oleh pemerintah. Bahwa pada tahun 2012 Kabinet Jepang telah 

menyetujui Tourism Nation Promotion Basic Plan berdasarkan ketentuan Pasal 

10, ayat (4) UU Dasar Promosi Pariwisata Negara (UU No.117 tahun 2006), 
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menetapkan rencana dasar untuk mewujudkan Negara Pariwisata. (Japan Tourism 

Agency, 2017). Kegiatan yang diatur dalam rencana tersebut berlaku untuk 

dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri. Pada pelaksanaannya di luar negeri, 

pemerintah Jepang tidak hanya sebatas mempromosikan pariwisatanya ke luar 

negeri saja namun juga dengan menyebarkan daya tarik yang dimilikinya untuk 

menarik lebih banyak minat publik asing terhadap negara Jepang, dimana salah 

satunya adalah dilaksanakan melalui Cool Japan Strategy.  

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa Jepang 

memiliki aset soft power yang berasal dari low culture, kemudian aset soft power 

tersebut disebarkan Jepang ke luar negeri melalui implemenasi Cool Japan 

Strategy yang dikategorikan sebagai pelaksanaan diplomasi publik. Dalam 

melaksanakan diplomasi publik, Joseph Nye menggambarkan mengenai 

mobilisasi sumber soft power seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

Tabel 3.1 Mobilisasi sumber soft power melalui diplomasi publik 

Sumber: (Nye., 2008, p. 107) 
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Bahwa dalam memobilisasi sumber soft power melalui diplomasi publik 

diperlukannya peran referees atau aktor yang dapat berperan dalam memanfaatkan 

sumber soft power dan mendistribusikannya kepada receivers yaitu sasaran yang 

dituju dari penggunaan aset soft power. Sesuai dengan konsep soft power, dan 

pelaksanaan Cool Japan Strategy referees dalam pemanfaatan aset atau sumber 

soft power yang bersumber pada pop culture ini adalah Pemerintah Jepang, media; 

televisi maupun internet, industri yang memproduksi produk-produk Cool Japan 

Strategy, serta NGO terkait dengan Cool Japan Strategy. Sebagai referees, 

pemerintah Jepang terlibat dan berperan dalam mendukung promosi budaya 

populer melalui Cool Japan Strategy, pemerintah meyakini akan memperoleh 

keuntungan ekonomi yang berasal dari permintaan luar negeri terhadap produk 

Cool Japan dan juga akan menciptakan lapangan kerja di tingkat lokal dan 

menarik lebih banyak wisatawan asing. Untuk mencapai hal tersebut maka dalam 

hal ini pemerintah Jepang menjadi referees dalam implementasi Cool Japan 

Strategy untuk mendapatkan daya tarik yang akan mempengaruhi publik dan 

secara tidak langsung akan memberikan keuntungan ekonomi yang berasal dari 

meningkatnya kunjungan wisatawan asing. Pemerintah yang terkait dalam hal ini 

diantaranya yaitu MOFA yang memanfaatkan produk budaya Cool Japan untuk 

memperluas diplomasi publiknya, untuk itu MOFA secara aktif menyertakan Cool 

Japan kedalam program diplomasi publiknya. MOFA juga secara resmi 

mengadopsi kebijakan diplomasi budaya pop, yang menempatkan penekanan 

yang jelas pada merek bangsa melalui penyebaran budaya media Jepang.  

Selanjutnya METI yang mencoba untuk menerapkan kebijakan industri 

konten. Bagi METI  mempromosikan Cool Japan Strategy akan menjadi nilai 
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tambah dalam menciptakan industri pertumbuhan baru. METI percaya bahwa 

budaya Jepang dapat membantu membangun Jepang secara ekonomi sehingga 

METI berupaya dalam menekankan pada upaya untuk mengimbangi penurunan 

posisi Jepang sebagai negara yang mendominasi industri otomotif dan ekonomi, 

pemerintah beralih pada ekspor budaya produk Cool Japan Strategy. Sementara 

MLIT berupaya untuk memanfaatkan beberapa produk budaya populer jepang 

melalui Cool Japan Strategy sebagai daya tarik yang akan meningkatkan minat 

masyarakat wisatawan asing untuk berwisata ke Jepang. 

Selain kementerian Jepang, referees dalam implementasi Cool Japan 

Strategy juga diperankan oleh organisasi non-pemerintah.  Referees ini terdiri dari 

aktor-aktor pelaksana Cool Japan yang tergabung di dalam Cool Japan Public-

Private Partnership Platform yang terdiri dari anggota dari kementerian dan 

lembaga terkait, institusi terkait, dan organisasi non-pemerintah. Aktor-aktor ini 

mendapat tanggung jawab untuk membantu dalam mengekspor daya tarik Jepang 

yang terdiri dari produk Cool Japan Strategy. Aktor Cool Japan Strategy yang 

termasuk dalam hal ini adalah Cool Japan Fund, dalam hal ini Cool Japan Fund 

berperan secara tidak langsung dalam mengekspor produk Cool Japan Strategy 

untuk bisa sampai dan dapat dinikmati oleh masyarakat di luar negeri. Perannya 

tersebut adalah berupa pemberian sejumlah dana investasi yang mencapai 

miliyaran yen yang diberikan kepada pelaku bisnis yang bergerak dalam aktifitas 

daya tarik Jepang di luar negeri. 

Referees selanjutnya adalah JTA yaitu sebuah organisasi yang dibuat oleh 

pemerintah dimana keberadaannya akan memungkinkan pengembangan Jepang 

sebagai tujuan wisata penting dalam kerjasama dengan sektor publik dan swasta. 
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Badan ini juga menjadi perwakilan pemerintah Jepang untuk memperkuat upaya 

diplomatik dan kemampuan untuk mempublikasikan negara secara efektif sebagai 

tujuan pariwisata. JNTO (Japan National Tourism) menjadi aktor yang bertugas 

untuk mempromosikan pariwisata Jepang ke Luar negeri serta menyediakan 

inforomasi dan panduan rencana pariwisata Jepang. JNTO diposisikan sebagai 

agen yang mempromosikan proyek promosi Visit Japan ke luar negeri 

Selanjutnya referees dalam implementasi Cool Japan Strategy diperankan 

oleh media. Dalam hal ini implementasi Cool Japan Strategy oleh pemerintah 

sebagai upaya dalam mendapatkan keuntungan ekonomi pada sektor pariwisata 

juga diperankan oleh media. Media menjadi referees dalam memberikan 

informasi dan pemahaman mengeni negara Jepang serta pelaksanaan Cool Japan 

Strategy. Dalam hal ini media yang di maksud seperti media massa elektronik 

seperti penyiaran televisi dan juga internet. Media yang diekspor oleh pemerintah 

seperti waku-waku Japan, NHK World, Channel Japan, menjadi referees dalam 

pelaksaan Cool Japan Strategy. Pemerintah bekerja sama dengan BEAJ yang 

didedikasikan untuk mempromosikan konten yang dihasilkan oleh lembaga 

penyiaran Jepang di seluruh dunia dan budaya Jepang secara keseluruhan, 

termasuk masakan Jepang dan berbagai macam produk dan layanan Jepang. 

Selain memanfaatkan media televisi, pemerintah juga memanfaatkan media sosial 

populer. Media sosial yang di gunakan yaitu media sosial seperti YouTube, 

Instagram, Twitter, dan Facebook yang banyak digunakan oleh masyarakat 

umum. Melalui akunnya di YouTube yang bernama Visit Japan, JNTO 

mengunggah video mengenai keindahan Jepang yang dapat menarik minat 

masyarakat luar negeri untuk berwisata ke Jepang. 
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Jika referees adalah aktor yang dapat berperan dalam memanfaatkan 

sumber power, maka receivers adalah sasaran yang dituju dari soft power yang 

telah di distribusikan oleh referees. Sesuai dengan tabel yang digambarkan oleh 

Joseph Nye, bahwa receivers dari aset soft power low culture adalah publik di luar 

negeri. Sejalan dengan Cool Japan Strategy dalam mencapai tujuan untuk 

menarik minat masyarakat asing terhadap negara Jepang dan juga agar 

mengunjungi Jepang. Dilihat dari tujuannya dalam hal meningkatkan kunjungan 

wisatawan asing, maka receivers dalam pelaksanaan aktivitas diplomasi public 

dibawah implementasi Cool Japan Strategy adalah publik asing di luar negeri. 

Receivers dari Cool Japan Strategy adalah publik global mulai dari publik di 

negara-negara Asia, Eropa, Amerika dan Timur Tengah dimana negara-negara 

tersebut adalah negara yang menerima dan mengkonsumsi produk budaya populer 

yang di ekspor oleh pemerintah. Negara di Asia timur menjadi negara target 

utama dalam penyebaran budaya populer jepang, hal tersebut dikarenakan jarak 

yang tidak terlalu jauh. Selain itu negara-negara berkembang di Asia juga menjadi 

aktor penerima dari soft power Jepang.  

Berdasarkan konsep soft power Joseph Nye, ia kemudia mengarahkan 

sumber soft power tersebut pada pelaksanaan tiga dimensi diplomasi publik yang 

diprakarsai oleh Leonard. Dimensi ini memainkan peran penting dalam membantu 

menciptakan citra yang menarik dari suatu Negara dan hal ini dapat menjadi 

kesempatan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Implementasi Cool Japan 

Strategy dalam aktivitas di plomasi publik dapat dilihat dalam analisis sesuai 

dengan indikator yang terdapat pada tiga dimensi diplomasi publik yang 

dijelaskan oleh Mark Leonard. Tiga dimensi tersebut yaitu, manajemen berita 
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(News Management), kedua komunikasi strategis (strategic communication) dan 

ketiga pembangunan hubungan (realtionship building). 

3.2.1 Manajemen Berita 

Dimensi manajemen berita ini di laksanakan dengan melakukan 

komunikasi secara rutin yang dilakukan setiap hari dengan memanfaatkan media 

informasi dan komunikasi yang ada, yang dapat menjangkau setiap pihak 

terutama publik asing di luar negeri. Makna dari manajemen berita ini adalah 

memberikan informasi yang terkait dengan negaranya kepada masyarakat dalam 

dan luar negeri dimensi ini dilakukan dengan memanfaatkan media informasi dan 

komunikasi yang dapat menjangkau setiap pihak terutama publik asing di luar 

negeri. (Leonard, 2002, hal. 12). 

Pemerintah Jepang serta pihak terkait lainnya yang terintegrasi di dalam 

Public-Private Collaboration atau platform kemitraan publik-swasta telah  

melakasanakan dimensi diplomasi publik manajemen berita dalam implementasi 

Cool Japan Strategy. Hal tersebut dibuktikan dengan implementasi Cool Japan 

Strategy yang terkait dengan penyebaran informasi. Manajemen berita ini 

dilakukan melalui Japan  Gov,  situs  resmi  bahasa  Inggris  pemerintah,  dan  

akun  pemerintah  resmi  di Facebook,  Twitter,  dan  media  sosial  lainnya.  

(Cool Japan Strategy Promotion Council, 2015, p. ii.3) Pemerintah melalui situs 

resmi Japan Gov berusaha untuk membuat publik memiliki pandangan positif 

terhadap negara Jepang dengan cara mempublikasikan berbagai agenda 

pemerintah, kementerian dan organisasi pemerintah yang telah dilaksanakan. Di 

situs resmi ini, pemerintah mengunggah berbagai berita terkait dengan aktivitas 
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Jepang dan hubungannya yang dalam dan banyak sisi. Komunikasi harian ini juga 

dilaksanakan melalui saluran televisi yang diekspor ke luar negeri.  

Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terjadi 

saat ini membuat aktivitas media komunikasi dan informasi semakin mudah untuk 

di akses mulai dari televisi hingga internet yang mana hampir seluruh lapisan 

masyarakat di dunia ini memiliki akses terhadap kedua teknologi tersebut. Seperti 

yang telah di jelaskan di dalam bab dua, bahwa implementasi Cool Japan Strategy 

ini berupa melakukan ekspor saluran televisi ke luar negeri. Berbagai saluran 

televisi Jepang di ekspor ke berbagai negara di dunia seperti saluran televisi 

Waku-waku Japan, NHK World dan stasiun TV lainnya yang dapat dilihat di 

gambar 2.6. Implementasi Cool Japan Strategy dalam mengekspor saluran televisi 

ini pemerintah Jepang yang secara tidak langsung juga telah melakukan 

manajemen berita karena di dalam saluran televisi yang di ekspor tersebut terdapat 

program berita yang akan memberikan informasi terhadap publik tentang 

bagaimana kebijakan Jepang berkembang maupun program acara lainnya yang 

dapat membuat publik memiliki pandangan positif terhadap Jepang. 

3.2.2 Komunikasi Strategis 

Selanjutnya dimensi ini dapat dikatakan sebagai seperangkat 

pengembangan tema, dilakukan melalui kegiatan atau pembentukan acara yang 

dirancang untuk memperkuat pesan inti dan mempengaruhi pandangan penerima 

pesan, berfungsi untuk mendukung dan mengembangkan kebijakan tertentu. 

Dimensi ini juga menekankan bahwa pentingnya menyatukan seluruh pihak yang 

terkait dengan pelaksanaan diplomasi publik untuk bekerjasama dalam 
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mempromosikan tema yang telah di tentukan oleh pemerintah. (Leonard, 2002, 

hal. 14). 

Pemerintah Jepang berusaha mengembangkan seperangkat tema yang akan 

mendukung untuk tercapainya jumlah target kunjungan wisatawan asing di 

Jepang. Jepang menggunakan istilah Cool Japan sebagai tema yang akan 

mendukung kebijakannya terkait dengan keinginan Jepang untuk menjadi negara 

pariwisata. Tema yang diangkat oleh Jepang ini berupa memperkenalkan aset soft 

powernya yang bersumber pada kebudayaan, khususnya kebudayaan populer, 

kepada masyarakat di seluruh negara di dunia. Kebudayaannya tersebut seperti 

manga, anime, film, makanan, dan fashion, menjadi aset yang digunakan untuk 

mengetahui budaya Jepang dan menarik banyak orang di dunia untuk menjadi 

penggemar dan membangkitkan minat pada budaya Jepang. Seperti yang 

dikatakan oleh Craig, bahwa manga dan anime dapat menjadi media untuk 

menyampaikan sisi positif Jepang kepada masyarakat di luar Jepang yang belum 

mengetahui Jepang karena Anime dan manga yang mengandung berbagai hal 

mengenai budaya, aktivitas, serta lokasi yang menggambarkan negara Jepang.  

Penggunaan tema yang di kembangkan oleh pemerintah disampaikan salah 

satunya melalui media massa saluran televisi. Seperti yang dapat dilihat dari 

gambar 2.6, beberapa saluran televisi Jepang di ekspor ke beberapa negara, seperti 

Waku-waku Japan yang pertama kali diluncurkan di Indonesia dan kemudian 

bulan Juni 2014 saluran televisi ini juga di tayangkan di Myanmar. (Cool Japan 

Fund, 2015), Waku-Waku Japan menyiarkan berbagai program Jepang yang 

mengagumkan, seperti anime, drama, olahraga, musik, film, perjalanan dan 

makanan, semua dalam bahasa Jepang namun sudah dipermudah dengan adanya 
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terjemahan bahasa yang disesuaikan dengan dimana program tersebut 

ditayangkan. Selanjutnya NHK World yang kini telah mencapai 130 negara di 

dunia. Saluran televisi ini mendistribusikan berbagai macam program seperti 

drama, program anak-anak, olahraga, hiburan dan program seni dan budaya, 

bahkan saluran televisi ini memiliki program bernama Cool Japan yang 

menampilkan opini orang asing, untuk menggali dan memeriksa daya tarik dan 

rahasia dari aspek budaya yang di anggap cool dan kebudayaan Jepang yang 

dianggap biasa oleh masyarakat Jepang namun tidak biasa oleh masyarakat asing. 

Selain saluran televisi, pemerintah juga mengekspor program televisi 

seperti program Japan in Motion yang mengudara di Perancis sejak tahun 2009, 

dan tahun 2014-2018 di Thailand (Japan in Motion, 2017). Program ini 

merupakan program yang memperkenalkan dan membahas mengenai kebudayaan 

Jepang seperti makanan, musik, fashion dan bahkan tempat-tempat di Jepang yang 

menampilkan panorama yang indah. Program selanjutnya adalah Channel Japan 

yang ditayangkan di Singapura, Taiwan, India dan Indonesia. Program televisi ini 

menayangkan juga menayangkan berbagai hal tentang Jepang, tidak hanya 

kebudayaannya namun juga mengenai bisnis dan ekonomi negara Jepang. 

 Terkait dengan ekspor program televisi dan saluran televisi yang 

dilakukan oleh Jepang, seperti yang dikatakan oleh Kazunaga bahwa melalui 

konten televisi Jepang, pemerintah berupaya untuk memperkenalkan "kesejukan" 

Jepang di seluruh dunia. Selain itu program televisi Jepang yang memiliki 

beragam genre akan memungkinkan untuk memperkenalkan daya tarik Jepang 

kepada masyarakat global. Saat masyarakat asing ingin merasakan budaya modern 

Jepang dan cara hidup mereka bisa mendapatkannya dengan menonton animasi 
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dan drama, sehingga melalui penyiaran televisi, banyak orang dapat mengetahui 

Jepang dan tertarik pada Jepang sehingga dapat menimbulkan keinginan untuk 

mengunjungi dan berwisata ke Jepang. Salah satu bukti bahwa program televisi 

anime dapat menarik minat masyarakat asing untuk mengunjungi Jepang adalah 

pada kasus Washimiya yang menunjukkan bahwa subkultur yang dibuat melalui 

anime dan manga memiliki daya tarik tingkat tinggi, terutama untuk orang dewasa 

muda baik di dalam maupun di luar negeri, dan memiliki kekuatan untuk menarik 

orang ke wilayah tersebut. Daerah Washimiya dulu hampir tidak ada pariwisata 

tetapi kota itu mulai menerima turis domestik dan asing setelah digunakan sebagai 

lokasi untuk anime Lucky Star. (Yamamura, 2014) 

Selanjutnya, pada dimensi ini dapat dikaitkan dengan implementasi Cool 

Japan Strategy, seperti yang dapat kita lihat bagaimana Pemerintah Jepang yang 

terintegrasi dengan banyak pihak dalam Cool Japan Strategy untuk memajukan 

kebijakan pemerintah sebagai upaya dalam meningkatkan kunjungan 

wisatawannya. Dimensi ini menekankan pada kerjasama antar pihak dalam 

mempromosikan negaranya untuk mencapai kepentingan negara, sehingga pada 

praktiknya pemerintah Jepang meluncurkan platform kemitraan publik dan swasta 

yang terdiri dari kementerian dan lembaga terkait, serta organisasi non-pemerintah 

sebagai upaya memperkuat kolaborasi antara sektor publik dan swasta dan di 

antara industri yang berbeda di bidang Cool Japan agar dapat secara efektif 

mempromosikan inisiatif Cool Japan. (Cool Japan Strategy Promotion Council, 

2015, p. 9) Penyatuaan pihak yang berperan pada Cool Japan Strategy kedalam 

satu wadah dibawah Cool Japan Strategy ini dilakukan agar pelaksanaannya dapat 

teroganisir dengan jelas dan baik. 
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Pemerintah Jepang yang terdiri dari beberapa kementerian dan juga pihak 

swasta maupun organisasi pemerintah, saling bekerjasama untuk melakasanakan 

Cool Japan Strategy. Kerjasama tersebut dapat dilihat bahwa Kementerian Dalam 

Negeri dan Komunikasi (MIC) berkerjasama dengan Japan Foundation untuk 

bersama-sama mengekspor saluran televisi Jepang yang menayangkan animasi, 

entertainment, budaya hingga gaya hidup, ke berbagai negara di dunia. 

Kemudiaan pemerintah juga berkoordinasi dengan BEAJ dalam mengekspor 

konten televisi ini pemerintah. Kemudian BEAJ juga membangun kemitraan 

dengan sektor publik dan swasta serta melakukan kerjasama aktif dengan 

organisasi terkait lainnya seperti menandatangani MoU bisnis dengan Cool Japan 

Fund, melakukan kerjasama dengan JNTO dan JETRO. (Broadcast Program 

Export Association of Japan, 2017) 

JNTO dan Cool Japan Fund menandatangani perjanjian kemitraan pada 

tahun 2014 untuk memperkuat hubungan keduanya untuk mencapai tujuan 

meningkatkan jumlah penggemar Jepang di seluruh dunia dan menarik minat 

lebih banyak lagi turis asing agar berkunjung ke Jepang. Upaya yang dilakukan 

keduanya untuk mencapai tujuannya tersebut adalah dengan ikut serta dalam 

mengimplementasikan Cool Japan Strategy sebagai bagian dari daya tarik yang 

dimiliki negara Jepang.  (Matsuyama, 2016) Selanjutnya, hubungan kerjasama 

yang terjalin antara JNTO, Cool Japan Fund dan BEAJ adalah terkait dengan 

bekerjasama untuk mempromosikan siaran dan distribusi program TV Jepang 

yang akan menyampaikan keunggulan yang dimiliki Jepang kepada publik di 

negara lain. 
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Tidak hanya bekerjasama untuk mengeskpor program televisi, pemerintah 

Jepang juga berkerjasama dalam penyelenggaraan festival yang di laksanakan 

diluar negeri seperti METI dengan CoFesta (Japan International Contents 

Festival) bersama-sama meningkatkan kemampuan promosi acara-acara yang 

terkait dengan permainan, anime, manga, karakter, penyiaran, musik, film, dan 

industri konten Jepang lainnya. salah satu CoFesta yang dilaksanakan di luar 

negeri terdapat di Singapura yaitu MANGA Festival dan Japan Expo yang 

diadakan di Paris. Festival ini rutin diadakan pada setiap tahun. (METI: Ministry 

of Economy, Trade and Industry, 2014) 

3.2.3 Pembangunan Hubungan 

Pembangunan hubungan merupakan dimensi yang mengikutsertakan 

publik secara personal melalui seminar, konferensi, pertukaran, pelatihan dan 

beasiswa. Pengimplementasian Cool Japan Strategy yang dilakukan oleh 

pemerintah yang berkenaan dengan dimensi ini diwakilkan oleh MOFA dan 

METI dengan melakukan pertukaran budaya dengan publik asing. MOFA 

melaksanakan Program Ikatan Persahabatan Jepang, antara Jepang dan berbagai 

negara di Asia-Pasifik, Amerika Utara, Eropa, Amerika Latin, dan Karibia, untuk 

mendorong pemahaman tentang ekonomi, masyarakat, sejarah Jepang, beragam 

budaya, politik dan hubungan diplomatik di antara para peserta. (Cabinet Office, 

2016) Program selanjutnya yang dilaksanakan oleh MOFA adalah pertukaran 

pemuda antara Jepang dan Negara-negara Anggota ASEAN yang di sebut dengan 

JENESYS yaitu pertukaran pemuda antara Jepang dan Negara-negara Anggota 

ASEAN. pertukaran ini dilakukan sebagai upaya untuk menghidupkan kembali 

ekonomi Jepang dengan mempromosikan minat potensial terhadap Jepang, 
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meningkatkan pengunjung ke Jepang, dan pada saat yang sama, mempromosikan 

pemahaman global pada kekuatan Jepang. dan atraksi serta nilai-nilai Jepang, 

termasuk Cool Japan.  (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2017) 

Pembangunan hubungan lainnya yang dilakukan dalam implementasi Cool 

Japan Strategy oleh pemerintah ini juga berkaitan dengan melakukan interaksi 

langsung dengan publik dalam kegiatan kebudayaan berupa penyelenggaraan 

event khusus yang di selenggarakan oleh organisasi tertentu di luar negeri. Event 

ini adalah penyelenggaraan festival budaya Jepang yang dilaksanakan di luar 

negeri. dalam event ini pembangunan hubungan akan terjalin karena adanya 

pengalaman dalam menikmati budaya Jepang secara langsung. Festival yang 

dilaksakan di bawah Cool Japan Strategy diantaranya adalah AFA yaitu acara 

animasi terbesat di Asia Tenggara yang di selenggarakan di tiga negara, 

Singapura, Thailand dan Indonesia yang mampu menarik ribuan pengunjung. 

Festival selanjutnya adalah dilaksanakan melalui CoFesta dibawah pengawasan 

METI. (Cool Japan Strategy Promotion Council, 2015, pp. ii-4) salah satu 

CoFesta yang dilaksanakan di luar negeri terdapat di Singapura yaitu MANGA 

Festival dan Japan Expo yang diadakan di Paris. Festival ini rutin diadakan pada 

setiap tahun. (METI: Ministry of Economy, Trade and Industry, 2014). Melalui 

festival yang diselenggarakan ini diharapkan akan mampu untuk mempererat 

ikatan yang telah dibangun oleh publik itu secara sukarela.  

3.3 Cool Japan Strategy sebagai Soft power Jepang  

Jepang mendapatkan 24,04 juta kunjungan wisatawan asing di tahun 2016 

dimana sebelumnya hanya 19,74, yang mana peningkatan tersebut menunjukkan 

jumlah kunjungan wisatawan asing Jepang telah melebihi jumlah yang ditargetkan 
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yang telah tercapai lebih cepat dari tahun yang telah ditargetkan oleh pemerintah. 

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di tahun 2016 tersebut merupakan satu 

pencapaian prestasi tersendiri bagi pemerintah Jepang. Meningkatnya kunjungan 

wisatawan asing tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam mewujudkan 

keinginannya untuk menjadi negara pariwisata dengan melaksanakan berbagai 

kebijakan maupun strategi yang mana salah satu strategi dan kebijakannya 

tersebut menekankan pada pemanfaatan aset soft power Jepang yaitu budaya 

populer. 

Joseph Nye  menjelaskan mengenai konsep soft power, bahwa soft power 

adalah power yang di kategorikan ke dalam cakupan perilaku cooptive power. 

Adapun maksud Cooptive power adalah kemampuan untuk dapat mempengaruhi 

dan membentuk apa yang pihak lain inginkan, hal ini diperoleh salah satunya 

melalui melalui daya tarik (attraction). Melalui penjelasan tersebut dapat di 

simpulkan bahwa soft power adalah kemampuan atau kekuatan untuk 

mempengaruhi pihak lain untuk mendapatkan hasil yang diinginkan melalui 

penggunaa daya tarik. Daya tarik yang dapat digunakan oleh negara salah satunya 

berasal dari kebudayaan. 

Penulis menilai bahwa Cool Japan Strategy adalah soft power Jepang dan 

kebudayaan menjadi sumber kekuatannya. Cool Japan Strategy sebagai soft 

power melibatkan attraction untuk mempengaruhi dan membentuk minat publik 

di negara-negara lain. Attraction yang dilakukan dalam Cool Japan Strategy 

sebagai soft power bersumber pada produk budaya pop, disebarkan ke berbagai 

negara dengan melaksanakan diplomasi publik yang melibatkan pemerintah 

beberapa pihak yang tergabung dalam platform publik-swasta.  Soft power Jepang 
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di implementasikan melalui berbagai aktivitas diplomasi publik dibawah 

kebijakan Cool Japan Strategy dengan melibatkan aset soft power yang 

bersmuber pada low culture dalam pelaksanaannya. 

Diplomasi publik Jepang dilakukan untuk memobilisasi soft power Jepang 

yang bersumber pada budaya populer yang dapat dikonsumsi oleh publik global 

dari semua kalangan. Dalam implementasi Cool Japan Strategy yang 

merepresentasikan tiga dimensi diplomasi publik telah menciptakan attraction 

bagi Jepang yang kemudian memberikan power bagi Jepang itu sendiri. 

Penggunaan budaya populer Jepang sebagai salah satu alat dalam diplomasi 

publik Jepang melalui Cool Japan Strategy akan menarik minat lebih banyak lagi 

publik untuk menyukai Jepang yang kemudian akan menarik mereka untuk datang 

dan berwisata ke Jepang. Berbagai aktivitas diplomasi melalui Cool Japan 

Strategy ini menunjukkan komitmen pemerintah Jepang akan pentingnya 

penggunaan soft power dalam upaya mendorong negara untuk mencapai 

kepentingan negaranya. Terkait dengan hal ini, melalui tiga dimensi diplomasi 

publik yaitu manajemen berita, komunikasi strategis dan pembangunan hubungan, 

Jepang mengimplementasikan Cool Japan Strategy.  

Implementasi Cool Japan Strategy dalam dimensi manajemen berita, 

penulis menilai bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah pada aktivitas dimensi 

diplomasi publik ini adalah untuk menunjukkan soft power-nya dengan membuat 

publik memiliki pandangan positif terhadap politik negara Jepang.  Soft power 

Jepang selanjutanya ditunjukkan dalam pelaksanaaan dimensi diplomasi 

komunikasi strategis yaitu menggunakan istilah Cool Japan sebagai tema yang 

akan mendukung kebijakannya terkait dengan keinginan Jepang untuk menjadi 
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negara pariwisata. Penggunaan tema yang di kembangkan oleh pemerintah ini 

disampaikan salah satunya melalui media massa saluran televisi. Diplomasi publik 

yang dilakukan dalam dimensi ini akan memungkinkan untuk memperkenalkan 

daya tarik Jepang kepada masyarakat global melalui program televisi Jepang yang 

memiliki beragam genre. Saat masyarakat asing ingin merasakan budaya modern 

Jepang dan cara hidup mereka bisa mendapatkannya dengan menonton animasi 

dan drama, sehingga melalui penyiaran televisi, banyak orang dapat mengetahui 

Jepang dan tertarik pada Jepang sehingga dapat menimbulkan keinginan untuk 

mengunjungi dan berwisata ke Jepang. 

Selanjutnya dalam dimensi pembangunan hubungan, Jepang 

melaksanakan beberapa aktivitas diplomasi publik yang dilakukan oleh 

pemerintah yang diwakilkan oleh MOFA dan METI. Program Ikatan 

Persahabatan Jepang antara Jepang dan berbagai negara di Asia-Pasifik, Amerika 

Utara, Eropa, Amerika Latin, dan Karibia pertukaran pemuda yang disebut dengan 

JENESYS menjadi aktivitas diplomasi publik Jepang dalam dimensi ini. 

Pembangunan hubungan lainnya yang dilakukan dalam implementasi Cool Japan 

Strategy oleh pemerintah juga berkaitan dengan melakukan interaksi langsung 

dengan publik dalam kegiatan kebudayaan berupa penyelenggaraan festival di luar 

negeri. Festival yang dilaksakan di bawah Cool Japan Strategy diantaranya adalah 

AFA (Anime Festival Asia) CoFesta yang dilaksanakan di luar negeri seperti 

MANGA Festival dan Japan Expo. Penulis menilai bahwa aktivitas yang 

dilakukan dalam dimensi ini adalah untuk mempererat ikatan antara Jepang 

dengan publik secara sukarela. Selanjutnya pelaksanaan aktivitas semua diplomasi 

publik yang telah dilakukan oleh Jepang menjdi sebuah upaya dalam 
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menyampaikan aset soft power yang dimiliki Jepang yang kemudian akan 

meningkatkan hubungan serta minat publik kepada Jepang. 

Cool Japan Strategy yang di laksanakan oleh pemerintah serta aktor 

lainnya adalah karena menurunnya kesempatan untuk menggunakan militer dan 

ekonomi sebagai kekuatan negara untuk mempengaruhi pihak lain memberikan 

dorongan bagi Jepang sendiri untuk memperkuat dan meningkatkan instrument 

soft power yang salah satunya berasal dari budaya. (Lam, 2007). Penulis juga 

menemukan bahwa Implementasi Cool Japan Strategy yang merepresentasikan 

penggunaan aset soft power dan melaksanakan aktivitas diplomasi publik 

merupakan wujud dari pertahanan pemerintah Jepang dari adanya pandangan 

bahwa telah muncul persaingan antara negara-negara maju untuk membangun 

kekuatan lunak yang dimiliki masing-masing negara yang berkaitan dengan 

persaingan dalam menarik perhatian dan mendapatkan citra positif negara didalam 

pandangan negara lain.  

Aktivitas diplomasi publik yang dilaksanakan di dalam Cool Japan 

Strategy telah mendukung berbagai program pertukaran budaya yang 

dilaksanakan oleh berbagai aktor Cool Japan  telah membangun dasar yang kuat 

dalam hubungan negara Jepang dengan public Jepang. Hal tersebut memberikan 

Jepang peningkatan identitas kebudayaan nasional dan juga memperkuat daya 

saing nasional melalui peningkatan citra nasional di mata internasional yang pada 

akhirnya akan memberikan kontribusi untuk meperkuat daya saing Jepang dengan 

berbagai negara. 


