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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Jepang mengalami peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing yang 

signifikan di tahun 2012-2017 hal ini tidak lain karena adanya keseriusan 

pemerintah dalam mengembangkan sektor pariwisatanya dengan melalui berbagai 

cara, yang tercantum dalam strategi dan kebijakan. Dibalik peningkatan 

kunjungan wisatawan yang terus meningkat di setiap tahunnya, bahwa beberapa 

rencana dan kebijakan pemerintah merupakan faktor pendorong dari fenomena 

yang terjadi. Salah satu faktor pendorong fenomena tersebut adalah kebijakan 

Jepang yang memanfaatkan Soft power milik negaranya yaitu yang bersumber 

pada budaya yang dimilikinya sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan 

sektor pariwisata negara, Bentuk dari Soft power yang dimaksudkan adalah Cool 

Japan Strategy. Kemudian, aset soft power ini di mobilisasi dalam pelaksanaan 

diplomasi publik. 

Terbentuknya Cool Japan Strategy berawal dari terbukanya pandangan 

pemerintah Jepang terhadap kebudayaan Jepang yang terinspirasi pada sebuah 

artikel berjudul Gross National Cool yang ditulis oleh Douglas McGray yang 

terbit di tahun 2002. Melalui Cool Japan Strategy pemerintah menyebarkan daya 

tarik yang dimilikinya untuk di eskpor ke luar negeri sebagai salah satu upaya 

untuk meningkatkan kunjungan wisatawan asing. Implementasi dari Cool Japan 

Strategy berupa menyebarkan daya tarik yang dimiliki Jepang ke luar negeri. 

Terdapat lima budaya populer yaitu anime, manga, film, makanan dan fashion 
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menjadi fokus pemerintah Jepang. Pada implementasinya, Cool Japan Strategy 

melibatkan banyak pihak yang kemudian agar lebih mudah untuk terhubung satu 

sama lain maka pemerintah membentuk platform kemitraan  publik-swasta yang  

terdiri  dari anggota  dari  kementerian  dan  lembaga  terkait,  dan  organisasi 

nonpemerintah. 

Berdasarkan analisis penulis dalam skripsi ini dengan menggunakan 

pendekatan konsep soft power milik Joseph Nye dan dimensi diplomasi publik 

milik Leonard dengan masing masing indikatornya, penulis mendapatkan temuan 

utnuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai implementasi Cool Japan 

Strategy dalam upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan asing. Dalam 

konsep soft power Joseph Nye mendefinisikan softt power adalah kemampuan 

atau kekuatan untuk mempengaruhi pihak lain untuk mendapatkan hasil yang 

diinginkan melalui penggunaa daya tarik. Aset sumber daya yang bersumber pada 

kebudayaan populer ini kemudian di mobilisasi oleh negara dalam melaksanakan 

aktivitas diplomasi publik.  

Dalam pelaksanaannya diplomasi publik oleh Jepang dapat dianalisus 

lebih lanjut lagi dengan melalui tiga dimensi diplomasi publik sesuai dengan 

konsep yang dijelaskan Leonard yaitu manajemen berita, komunikasi strategis dan 

pembangunan hubungan. 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 
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dimensi diplomasi komunikasi strategis yaitu menggunakan istilah Cool Japan 

sebagai tema yang akan mendukung kebijakannya terkait dengan keinginan 

Jepang untuk menjadi 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 menjadi wadah untuk 

memperkenalkan daya tarik Jepang kepada masyarakat global melalui program 

televisi Jepang yang memiliki beragam genre. 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. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan 

bahwa keberhasilan Jepang dalam mengimplementasikan Cool Japan Strategy 

dengan melakukan kerjasama antara pemerintah Jepang serta pihak terkait lainnya 

yang terintegrasi di dalam Public-Private Collaboration atau platform kemitraan 

publik-swasta yang melakukan aktivitas tiga dimensi diplomasi publik 

berkontribusi dalam mempermudah publik untuk mengenal Jepang yang 

kemudian menarik minat lebih banyak lagi publik untuk menyukai Jepang dan 

menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan 

asing di Jepang. Pelaksanaan tiga dimensi diplomasi publik dengan memanfaatkan 

kebudayaan tersebut menciptakan attraction bagi Jepang yang kemudian 
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membuat publik di luar negeri tertarik untuk mengunjungi dan berwisata ke 

Jepang.  

4.2 Saran 

Dalam skripsi ini telah membahas dan menganalisis tentang Jepang yang 

mengalami peningkatan yang signifikan pada jumlah kunjungan wisatawan 

asingnya di tahun 2012-2017, yang mana salah satu faktor dari peningkatan 

tersebut karena adanya kebijakan dan strategi yang dibuat oleh pemerintah jepang 

terkait dengan pariwisata. Kemudian penelitian ini menggunakan konsep soft 

power yang di jelaskan oleh Joseph Nye dan tiga dimensi diplomasi publik yang 

dijelaskan oleh Leonard. Penelitian ini dapat disimpulkan  bahwa peningkatan 

jumlah kunjungan wisatawan asing di Jepang didorong oleh pemanfaatan aset soft 

power yang dimiliki Jepang yang kemudian di mobilisasi dengan melakukan 

aktivitas diplomasi tiga dimensi diplomasi publik. 

Penelitian ini hanya membahas dari satu sudut pandang yaitu pada 

implementasi Cool Japan Strategy dalam sektor pariwisata, sedangkan Cool 

Japan Strategy ini memiliki berbagai tujuan dalam pengimplementasiannya. 

Selain itu Cool Japan Strategy juga merupakan strategi yang sangat luas 

jangkauannya karena melibatkan bebagai sektor dan kontribusi dari beberapa 

kementerian serta pihak lainnya. Sehingga, penulis berharap bahwa akan ada 

penelitian-penelitian selanjutnya yang akan membahas dari implementasi Cool 

Japan Strategy dan sektor lainnya.  

 

 


