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HASIL IMPLEMENTASI DIPLOMASI PUBLIK JEPANG MELALUI MANGA 

DI THAILAND TAHUN 2017 

 

ABSTRAK 

 

Manga merupakan bentuk produk budaya Jepang yang kini dikenal sebagai bagian dari 

budaya popular.  Karena popularitasnya Pemerintah Jepang menggunakan manga sebagai 

alat diplomasinya.  Dalam tulisan ini kajian dilakukan terhadap implementasi manga 

sebagai alat diplomasi publik Jepang di Thailand hingga tahun 2017.  Dengan dasar 

rujukan tulisan Nicholas J.Cull sebagai kerangka konsep yang penulis gunakan untuk 

mengkaji fenomena ini.  Penelitian difokuskan pada perkembangan manga sebagai 

budaya popular di Thailand, program diplomasi public Jepang yang digunakan melalui 

media manga, serta hasil implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kulitatif 

dengan teknik deskritif anatilitik. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan 

pemahaman mengenai budaya popular Seperti manga dimanfaatkan Jepang sebagai soft 

power negara tersebut dalam menjalin hubungan dengan dunia internasional. 

 

 

Kata kunci: Budaya populer, manga, diplomasi publik 
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THE IMPLEMENTATION RESULTS OF JAPAN PUBLIC DIPLOMACY 

THROUGH MANGA IN THAILAND 2017 

 

ABSTRACT 

 

Manga is one of Japanese cultural product, that widely known as part of popular culture.  

Because of it’s popularity, Japan’s Government using manga as public diplomacy tool. 

This thesis reviews the implementation of manga as Japan’s public diplomacy tool in 

Thailand 2017.  The research conducted by using Nicholas J.Cull’s Public Diplomacy as 

conceptual framework to review this phenomenon.  The research focus on the 

development of manga as popular culture in Thailand, Japan’s public diplomacy 

programs through manga, and also, it’s implementation. This thesis used qualitative 

descriptive and analytic method. The purpose of this research is to understand the use of 

popular culture as soft power for Japan to created good relations with the international 

environment. 

 

 

 

Key Words: Popular culture, manga, public diplomacy 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang 

Globalisasi saat ini, telah menjadi era di mana arus informasi bisa bebas 

masuk dan keluar.  Meluruhnya batas-batas negara menyebabkan begitu banyak 

pemberitaan yang berkembang dan dibahas begitu cepat tanpa dibatasi oleh 

jarak
1
.  Batasan-batasan yang memudar pun memudahkan setiap individu di setiap 

negara untuk mengakses informasi dari jarak yang sa ngat jauh.  Hal ini memicu 

hubungan antara individu suatu negara dengan negara lainnya, karena komunikasi 

yang dilakukan semakin mudah maka nilai-nilai kultur dari suatu negara pun 

dapat dengan mudah dipelajari.  

Dewasa ini, budaya populer tiap negara memiliki kesempatan untuk 

berkembang pesat dan memberikan pengaruhnya ke negara lain.  Karena budaya 

populer sendiri dapat dengan mudah berafiliasi, karena itulah perkembangannya 

menjadi sporadis. Lebih jauh lagi berkembangnya budaya populer telah 

berkontribusi pada perkembangan studi Hubungan Internasional. Yang 

sebelumnya berfokus pada analisis politik-makro kini lebih mengarah kepada 

kekuatan baru yang lebih dinamis.
2
 Dan di antara negara negara di Asia Timur 

yang dapat memanfaatkannya, salah satunya adalah Jepang.  

                                                           
1
 Jan Aart Scholte,  What Is Globalization? The Definitional Issue, University of Warwick press, 

2002, hal 4 
2
 Caitlin Hamilton, Pop Culture and World Politic, E-International Relations Publishing, Bristol, 

2015, hal 2 
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Pasca perang dunia ke-2  pada 1980an, perekonomian Jepang meningkat 

secara drastis, hingga dapat dikategorikan sebagai superpower ekonomi baru yang 

dapat bersaing dengan negara maju lainnya.  Fenomena yang dialami Jepang pada 

saat itu, dikenal dengan nama Bubble Economy.
3
  Namun fenomena peningkatan 

GDP ini hanya bertahan selama satu dekade, pada tahun 1990-an gelembung 

ekonomi Jepang runtuh dan perekonomian Jepang mengalami penurunan yang 

kritis.  

Hal tersebut diakibatkan oleh over valuasi saham Nikkei karena spekulasi 

agresif pada sektor stok domestik dan real estate.
4
 Tindakan ini memuncak di 

akhir tahun 1989 dengan dikeluarkannya kebijakan uang ketat oleh Bank of Japan 

dan diperparah dengan kenaikan tingkat diskonto resmi menjadi 6%.
5
  Kondisi ini 

sempat membaik di akhir tahun 1993, walaupun pemulihannya termasuk lamban 

dan rapuh dengan pertumbuhan tahunan yang hanya bertambah satu persen di 

sepanjang tahun 1990 dan awal tahun 2000.  Pada dekade ini perekonomian 

Jepang mengalami pertumbuhan negatif, laju pertumbuhan GNP sampai awal 

tahun 2000 turun hingga 90% dari pertumbuhan 2% pertahun yang semestinya 

didapat sejak 1991. Dengan demikian, masa setelah gelembung ekonomi Jepang 

disebut lost decade karena perekonomian Jepang stagnan secara signifikan. 
6
 

                                                           
3
, Jesse Colombo, Japan’s Bubble Economy of the 1980s, 2012 

http://www.thebubblebubble.com/japan-bubble/ diakses pada 12 Januari 2017 
4
 Ibid 

5
 Ibid 

6
  Fumio Hayashi (2009) “The 1990s in Japan: A Lost Decade” University of Tokyo hal 6 

http://www.thebubblebubble.com/japan-bubble/
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Grafik Penurunan GNP perkapita Jepang Tahun 1984-2000 

 

Sumber : Fumio Hayashi, 2009.
7
 

 Melihat sektor sektor ekonomi yang lesu tersebut Pemerintah Jepang 

melalui kementerian kementeriannya, seperti Ministry of Economy, Trade and 

Industry (METI), Ministry of Foreign Affairs (MOFA), Ministry of Land, 

Infrastructure, Transport, and Tourism (MLIT), Japan External Trade 

Organization (JETRO), Agency for Cultural Affairs mempromosikan Cool Japan 

pada dunia untuk mengembangkan industri kreatifnya.
8
 Cool Japan merupakan 

gerakan nasional yang mendorong rakyatnya untuk secara sukarela berbagi 

kreativitas mereka pada komunitas internasional. Di mana kreativitas mereka 

dapat membantu mengembangkan bisnis dan skema baru, membangkitkan 

inovasi, dan membentuk relasi sebagai hasil dari interaksi.  

Pembahasan konten kreatif sendiri dalam dokumen pemerintahan telah 

dibahas Pidato Umum Kebijakan ke-156 pada Januari 2003 oleh Perdana Menteri 

                                                           
7
 Ibid Fumio Hayashi 

8
 Takeshi Matsui, Nation Branding Through Stigmatized Popular Culture: The “Cool Japan” Craze 

Among Central Ministries In Japan, Hitotsubashi University, 2014, hal 86 
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kala itu Junichiro Koizumi yang mengutarakan bagaimana sebuah film animasi 

berjudul “Spirited Away” mendapatkan sorotan berbagai media dunia, setelah 

memenangkan Pengharagaan “Golden Bear” sebagai film terbaik pada tahun 

2001 di Festival Film Internasional Berlin serta penghargaan film animasi terbaik 

dari “York Film Critics Circle” di tahun 2002, dan  inilah pertama kalinya 

Perdana Menteri secara resmi mengutarakan popularitas konten kreatif sebagai 

bagian penting Jepang fan menunjukkan bagaimana pemerintahan yang dipimpin 

Koizumi kala itu sangat serius dalam mempromosikan budaya popular Jepang 

kepada dunia.
9
  Setelah pidato tersebut dasar-dasar hokum tentang properti 

intelektual mulai didirikan oleh kabinet Koizumi pada Juli 2003.
10

 

Cool Japan yang bergerak dalam industri kreatif pastilah tidak lepas dari 

kerangka konsep industri kreatif. Industri ini telah menjadi kekuatan perubahan 

yang besar di dunia dan potensi industri kreatif bagi perkembangan perekonomian 

sangatlah luas. Menurut UNESCO/UNDP dalam Creative Economy Report 2013, 

industri kreatif didefinisikan pada suatu set produktif yang luas, mencakup 

kebutuhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh industri-industri kebudayaan dan 

orang-orang yang bergantung pada inovasi, termasuk beberapa tipe penelitian dan 

pengembangan software.
11

 

                                                           
9
 “General Policy Speech by Prime Minister Junichiro Koizumi to the 156th Session of the Diet“ 

http://japan.kantei.go.jp/koizumispeech/2003/01/31sisei_e.html diakses pada 21 November 
2018 
10

 Takeshi Matsui, Nation Branding Through Stigmatized Popular Culture: The “Cool Japan” Craze 
Among Central Ministries In Japan, Hitotsubashi University, 2014, hal 86 
11

 UNESCO/UNDP , Creative Economy Report: Widening Local Development Pathways, 2013, 
hal.20 

http://japan.kantei.go.jp/koizumispeech/2003/01/31sisei_e.html
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Kebudayaan sendiri merupakan sebuah integral dan aspek esensial dari 

sebuah inovasi, produksi dan kesadaran masyarakat.
12

 Sehingga pemerintah mulai 

menyorotkan perhatian pada industri kreatif yang bergerak berdasarkan kekuatan 

kebudayaan. Pada industri kreatif, kebudayaan dan ekonomi saling 

menguntungkan dan saling mnguatkan. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi dapat 

mendukung sektor kebudayaan. Industri kreatif telah terbukti pada sektor 

pertumbuhan ekonomi. Kebudayaan membawa semangat baru pada kota-kota 

dengan menyediakan materi mentah bagi identitas suatu tempat, mendorong 

pengunjung untuk datang dan menghabiskan uang, mempromosikan kreativitas 

dan menciptakan sebuah lingkungan yang inovatif dimana berkembangnya bisnis-

bisnis baru. 

Di Jepang Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) 

mengklasifikasikan produk kebudayaan ke dalam beberapa kategori yang di 

antara lain adalah film, lagu, buku, dan games.
13

 Dari kesemuanya penulis 

memilih kategori buku sebagai objek penelitian, lebih spesifiknya adalah produk 

berupa komik yang di Jepang lebih dikenal dengan nama manga.  

Penulis memilih produk manga sebagai produk budaya karena selama 

lebih dari 60 tahun, manga  telah menjadi bagian dari identitas kultural Jepang.  

Keuntungan yang diperoleh oleh Jepang melalui distribusi manga  mencakup 25% 

keuntungan dari keseluruh media cetak di Jepang, dan menjadi representasi yang 

                                                           
12

 Paul Rutten,  Creative Industries for Society, 6th Asia-Europe Culture Ministers Meeting, 2014, 
hal 2 
13

 “Cool Japan Initiative: July 2014” hal 8 
http://www.meti.go.jp/english/policy/mono_info_service/creative_industries/creative_industrie
s.html diakses pada 28 Juli 2016 

http://www.meti.go.jp/english/policy/mono_info_service/creative_industries/creative_industries.html
http://www.meti.go.jp/english/policy/mono_info_service/creative_industries/creative_industries.html
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signifikan dalam industri penerbitan buku di Jepang .
14

  Hampir semua aspek dari 

produksi pop kultur Jepang dapat ditemukan dari industri manga yang kompleks, 

hal tersebut dapat dilihat dari beberapa manga  yang telah terkenal dapat 

memberikan pengaruh yang luas dan dengan cepat diataptasikan ke dalam acara 

televisi, animasi, koleksi mainan, dan video games.  Memiliki  penggemar yang 

solid dan memperkuat pengaruh kebudayaan Jepang,  manga telah membantu 

Jepang untuk menjadi salah satu negara exporter terbesar dalam bidang produk 

cultural, tak ayal, manga menjadi salah satu pilar ekonomi Jepang. 

Tabel Penjualan Manga Pada 2006 

Produk Pendapatan 

Dalam juta  ¥ 

Buku Manga 260.2 

Majalah manga 242.1 

Total 502.3 

Sumber : JETRO.
15

 

Selain itu manga merupakan produk literatur kultural Jepang yang sudah 

terdistribusi dan populer di seluruh dunia.  Sejak 1980an, manga Jepang telah 

terdistribusi ke luar Jepang, dan peningkatan popularitasnya menanjak dalam 

beberapa dekade terakhir.
16

   

                                                           
14

 “The Manga Phenomenon” 
http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2011/05/article_0003.html diakses pada 20 Agustus 
2017 
15

 JETRO, Market Info Manga, 2014, hal 1 
16

 “Manga Around the World” https://www.jappleng.com/culture/articles/anime-
manga/159/manga-around-the-world diakses pada 20 Agustus 2017 

http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2011/05/article_0003.html
https://www.jappleng.com/culture/articles/anime-manga/159/manga-around-the-world
https://www.jappleng.com/culture/articles/anime-manga/159/manga-around-the-world
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Grafik Penayangan Anime 2010-2016 

 

Sumber :  Association of Japanese Animation. 
17

 

 

Selain menilik dari penjualan, popularitas manga juga dapat dilihat dari 

peningkatan tayangan anime sebagai produk turunan manga.  Tingkat penayangan 

anime merupakan bentuk popularitas dari judul manga yang diadaptasi.  Maka 

peningkatan jumlah judul anime yang mengudara dapat didasarkan sebagai 

tingkat popularitas manga. 
18

  Untuk mendukung penyebarannya pemerintah 

Jepang menganggarkan biaya yang cukup banyak untuk wajah diplomasi 

publiknya.  Bila negara lain masih berkutat pada bail out bank, memotong suku 

bunga, dan menggangkat industri baru, Jepang lebih menaruh harapannya pada 

pemulihan ekonomi melalui produk kulturalnya yaitu manga. Dengan dana 

stimulus sebesar 15 milyar yen, Jepang menggunakannya untuk meningkatkan 

persentase eksport melalui soft power-nya yang diharapkan dapat membuka 

lapangan pekerjaan baru dalam kurun satu dekade ke depan.
19

 

                                                           
17

  “Video software market size And user trend survey 2015” http://jva-
net.or.jp/report/tahunan_2016_4-27.pdf  diakses pada 20 Agustus 2017 
18

  Ibid 
19

 “Japan Manga Anime Recession” https://www.theguardian.com/world /2009/apr/10/japan-
manga-anime-recession diakses pada 20 Agustus 2017 

http://jva-net.or.jp/report/annual_2016_4-27.pdf
http://jva-net.or.jp/report/annual_2016_4-27.pdf
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Manga yang tersebar luas saat ini tidak muncul begitu saja atas prakarsa 

pemerintah Jepang, namun manga hidup sebagai industri yang terus berkembang 

dan berubah seiring zaman, sanggup masuk melalui selera pasar menjadikan 

manga sebagai instrumen persuasif yang efektif.  Bahkan dalam sebuah 

kesempatan, mantan Menteri Luar Negeri Jepang Taro Aso pernah memberikan 

sebuah pidato yang bertemakan tentang manga.  Bahwasanya budaya populer 

Jepang yang telah dikenal secara global adalah alat diplomasi yang efektif, Taro 

Aso menekankan kemampuan Jepang untuk menggunakan manga sebagai alat 

diplomasi dalam menjalin hubungan dengan negara lain. 
20

 

Di kawasan Asia Tenggara bentuk diplomasi melalui manga direalisasikan 

dengan adanya event tahunan yang diberi nama Anime Festival Asia (AFA). AFA 

merupakan serangkaian konvensi anime dan manga tahunan yang diselenggarakan 

oleh Sozo dan Dentsu di kawasan Asia Tenggara, dengan konvensi induk yang 

diadakan di Singapura. Konvensi ini pertama kali diselenggarakan di Suntec 

Singapura pada tahun 2008, dan rutin diselenggarakan hingga tahun 2011 setiap 

tahunnya di lokasi tersebut. Pada tahun 2012, konvensi tersebut dipindah ke 

Singapore Expo MAX Pavilion.  

Pada tahun yang sama pula, konvensi satelit mulai dibentuk dan 

diselenggarakan di Putra World Trade Centre, Kuala Lumpur, Malaysia dan di 

Jakarta International Expo, Jakarta, Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2015, 

2016, dan 2017 Anime Festival Asia (AFA) juga diadakan di Bangkok Thailand. 

Penyelenggaraan tersebut tidak terlepas dari animo masyarakat Thailand untuk 

                                                           
20

 Taro Aso "Arc of Freedom and Prosperity: Japan's Expanding Diplomatic Horizons" 
http://www.mofa.go.jp/announce/fm/aso/speech0611.html diakses pada 19 September 2016 

http://www.mofa.go.jp/announce/fm/aso/speech0611.html
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mengikuti event sebelumnya yang diadakan di Singapura. Pemindahan lokasi 

tersebut juga bertujuan untuk menarik para peserta yang berasal dari Kamboja, 

Vietnam, Laos dan Myanmar. Hal tersebut menunjukkan bahwa Thailand 

merupakan salah satu Negara yang memiliki animo dan konsumsi terbesar 

terhadap produk manga Jepang di kawasan Asia Tenggara.
21

 Sedangkan untuk 

tingkat penjualan di Asia Tenggara Thailand menduduki peringkat kedua di 

bawah Indonesia. Tingkat penjualan manga di Thailand mencapati 10,95 Milyar 

Yen menduduki peringkat kedua setelah Indonesia dengan penjualan mencapai 

17,45 Milyar Yen.
22

  

Thailand sendiri menjadi negara pilihan penulis atas beberapa beberapa 

pertimbangan, salah satu survei yang dilakukan oleh tim Cool Japan menunjukkan 

bahwa negara negara dengan ketertarikan tertinggi terhadap Jepang adalah 

Thailand, yang kemudian diikuti Vietnam dan Filipina. Survei ini dilakukan pada 

20 negara dengan index yang bervariasi mulai dari reputasi Jepang, motivasi 

untuk mengunjungi Jepang, ketertarikan terhadap Jepang dan area di Jepang yang 

dapat dikunjungi oleh turis asing.  Adapun 10 tertinggi dari daftar survei tersebut 

antara lain: Thailand di urutan pertama, diikuti oleh Vietnam, Filipina, Singapura, 

Malaysia, Hongkong, Taiwan, India, Indonesia, Brazil.
23

  

                                                           
21

 “Manga Festival in Thailand” http://akibatan.com/event/manga-festival-in-thailand/ diakses 
pada 22 Agustus 2017 
22

 “Japan's Manga Market Grows” http://www.animenewsnetwork.com/news/2017-03-
18/japan-manga-market-grows-0.4-percent-in-2016-digital-sees-27.5-percent-increase/.113129 
diakses pada 22 Agustus 2017 
23

 “Thailand is the country with the highest reputation for Japan” 
https://www.travelvoice.jp/english/thailand-is-the-country-with-the-highest-reputation-for-
japan/ diakses pada 20 Juli 2017 

http://akibatan.com/event/manga-festival-in-thailand/
http://www.animenewsnetwork.com/news/2017-03-18/japan-manga-market-grows-0.4-percent-in-2016-digital-sees-27.5-percent-increase/.113129
http://www.animenewsnetwork.com/news/2017-03-18/japan-manga-market-grows-0.4-percent-in-2016-digital-sees-27.5-percent-increase/.113129
https://www.travelvoice.jp/english/thailand-is-the-country-with-the-highest-reputation-for-japan/
https://www.travelvoice.jp/english/thailand-is-the-country-with-the-highest-reputation-for-japan/
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Sebagai salah satu negara di ASEAN, Thailand memiliki posisi regional 

yang strategis, berada di wilayah aliran Sungai Mekong yang bersebelahan 

dengan 3 negara dan berbatasan dengan dua laut.  Thailand kaya akan hutan dan 

sumber daya alam mulai dari minyak hingga berbagai macam mineral.  Thailand 

juga merupakan negara dengan pembangunan ekonomi yang sangat dinamis, 

dapat dilihat dari GDP Thailand yang 70% melebihi jumlah GDP Kamboja, Laos, 

Myanmar, dan Vietnam yang digabungkan.
24

 Pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

ini yang membuat Jepang tertarik dengan Thailand, tak lain juga dikarenakan 

Jepang yang memiliki dependensi terhadap sumber daya alam di Thailand.  Hal 

ini terbukti dari Japan-Thailand Economic Partnership Agreement (JTEPA) yang 

ditandatangani pada tahun 2005 serta investasi asing paling besar yang didapatkan 

oleh Thailand berasal dari Jepang, pada tahun 2004, sekitar 40% investasi asing 

berasal dari Jepang.
25

 

Secara politis, Jepang sendiri memiliki fokus di wilayah regional Asia 

Tenggara untuk menjaga stabilitas politik serta kesejahteraan sosial bagi negara-

negara ASEAN.  Hal ini tidak lain ditunjukkan karena ASEAN adalah wilayah 

strategis untuk memperkuat hegemoni Jepang.
26

 Dengan semakin kuatnya Cina, 

maka Jepang tidak memiliki opsi lain selain memperkuat hubungannya dengan 

negara negara ASEAN.  Selain itu tentunya Jepang membutuhkan bantuan dari 

negara-negara ASEAN untuk mencapai tujuannya menjadi Dewan Keamanan 

                                                           
24

 MOFA, “Japan's Economic Cooperation Program for Thailand” 2006 
https://www.mofa.go.jp/policy/oda/region/e_asia/thailand.pdf Hal 11 diakses pada 7 Juni 2018 
25

 Ibid Hal 9 
26

 Duong Thi Thu, Japan’s Public Diplomacy as an Effective Tool in Enhancing its Soft Power in 
Vietnam - A Case-study of the Ship for Southeast Asian Youth Exchange Program, Victoria 
University, 2013, Hal 34 
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PBB.
27

  Namun hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan karena adanya 

disparitas antara negara anggota ASEAN yang lama dan yang baru, terutama 

Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam.
28

  Di sinilah posisi Thailand sangat 

penting untuk membantu Jepang dalam program Pembangunan Regional Mekong.  

Dalam situasi seperti ini, Thailand sebagai negara yang memiliki pembangunan 

paling maju di wilayah Mekong dibutuhkan untuk berperan aktif dalam 

asistensi.
29

  Maka bagi Jepang Thailand bukan hanya negara yang hubungan 

bilateralnya butuh dijaga namun juga dibutuhkan sebagai partner yang membantu 

Jepang dalam menyelesaikan isu-isu di Asia tenggara.  Maka kerjasama Jepang-

Thailand dalam membangun kesejahteraan negara-negara di wilayah Mekong 

memiliki pengaruh besar untuk mewujudkan Komunitas Asia Timur.
30

 

Thailand sendiri memiliki sejarah hubungan diplomasi yang panjang 

dengan Jepang.  Secara historis hubungan Jepang dengan Thailand sudah dimulai 

sejak abad ke-15 yaitu hubungan bilateral antara Ryukyu di Okinawa dan 

Ayudhya di Thailand.
31

  Hubungan antar dua kerajaan ini sempar terputus pada 

masa isolir Jepang, yang mana tidak ada satupun jalur masuk ke ranah domestik 

Jepang. Pada Perang Dunia ke II, Thailand beraliansi dengan Jepang, 

mendklarasikan perang terhadap sekutu, namun deklarasi tersebut di 

                                                           
27

 Ibid 
28

 MOFA, “Japan's Economic Cooperation Program for Thailand” 2006 
https://www.mofa.go.jp/policy/oda/region/e_asia/thailand.pdf Hal 11 diakses pada 7 Juni 2018 
29

 Ibid 
30

 Ibid Hal 12 
31

 “Japan-Thailand Relations” http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/thailand/data.html 
diakses pada 22 November 

http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/thailand/data.html
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nullifikasikan setelah Jepang kalah perang, dan hubungan kedua negara kembali 

merenggang.
32

 

Pasca Perang Dunia ke II Jepang mulai membangun kekuatan 

ekonominya, karena apresiasi yen pada tahun 1960-an banyak perusahaan Jepang 

yang mulai menanamkan investasi di Thailand.  Namun hal tersebut tidaklah terus 

berjalan lancar pada 1960-an, ketika bubble economy Jepang mulai tumbuh, 

banyak produk manufaktur  yang diekspor dan investasi masuk ke Thailand, 

membuat Jepang menjadi negara investor terbesar ke-dua setelah Amerika di 

Thailand.  Kekuatan ekonomi Jepang pada kala itu dianggap sebagai ancaman 

bagi negara negara Asia Tenggara termasuk Thailand.  Ketakutan tersebut 

memuncak pada 1970-an dengan munculnya gerakan penolakan terhadap produk 

produk buatan Jepang atau saat itu dikenal dengan nama Anti-Japanese 

movement. Sayangnya hal ini diperparah dengan adanya krisis ekonomi pada 

tahun 1997 di Thailand.
33

  Melalui Japan International Cooperation Agency    

(JICA) Jepang bergerak untuk memberikan Official Development Assistance 

(ODA) kepada Thailand yang komitenya sendiri telah didirikan sejak tahun 

1989.
34

  Selain memperbaiki image Jepang kala itu, momen tersebut dinilai baik 

untuk memperkuat soft power Jepang di Thailand.  Dibandingkan generasi 1970-

an, generasi 1980-an ke atas cenderung masih dapat menerima produk budaya 

dari Jepang. 

                                                           
32

 Ibid 
33

 Permporn Sangiam, Japan's Foreign Direct Investment In Thailand: Trends, Patterns And 
Determinants, 1970-2003, Victoria University, 2006 hal 7 
34

 “Country Study for Japan's Official Development Assistance to the Kingdom of Thailand, 
https://www.jica.go.jp/jica-ri/IFIC_and_JBICI-
Studies/english/publications/reports/study/country/thailand.html diakses pada 22 November 
2017 

https://www.jica.go.jp/jica-ri/IFIC_and_JBICI-Studies/english/publications/reports/study/country/thailand.html
https://www.jica.go.jp/jica-ri/IFIC_and_JBICI-Studies/english/publications/reports/study/country/thailand.html
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Distribusi manga di Thailand sendiri sudah dimulai sejak 1980-an ke atas, 

kala itu banyak jumlah anak yang tumbuh dan menikmati manga Jepang dan 

menjadi awal pembentukan popular culture di Thailand.  Meski yang masuk 

hanyalah manga mainstream yang kala itu terkenal seperti Doraemon, Dragon 

Ball, Perman, Slam Dunk, Jojo's Bizarre Adventure dan Berserk.
35

  Adapun judul 

judul lain pada saat itu masih didistribusikan secara illegal, hingga awal tahun 

1992.
36

  Tumbuh dan terbitnya manga melalui pembajakan ini pun menjadi 

masalah tersendiri bagi Jepang,  tentunya karena judul judul manga yang dibajak 

tersebut adalah judul minor sehingga sulit dideteksi. 

Untuk menangani masalah tersebut sistem lisensi dimunculkan setelah 

diterbitkannya peraturan tentang anti pembajakan.  Penerbit Thailand yang 

menjadi pionir dalam penerapan sistem lisensi tersebut adalah penerbit Vibulkij 

pada tahun 1992.
37

  Mengadopsi model rilis perminggu yang berisikan beberapa 

macam seri, membuatnya menjadi majalah manga mingguan pertama di Thailand. 

Penerbit penerbit besar yang lain pun bermunculan seperti Nation Edutainment, 

Siam Inter Comics, dan Bongkoch dengan harga manga yang dilepas di pasar 

sekitar 40-60 Baht.
38

  

Tidak serta merta memecahkan masalah, sistem lisensi ini akhirnya 

memudar setelah perkembangan teknologi informasi merebak di Thailand,  

memunculkan banyaknya web site translasi lokal.  Terjadi penurunan pada 

                                                           
35

 Kanin Srimaneekulroj,  Down with comics, 2015 http://www.bangkokpost.com/print/664448/ 
diakses pada 3 Maret 2017 
36

Noboru Toyoshima, Consuming Japan: The Consumption of Japanese Cultural Products in 
Thailand Waseda University, 2011,  hal 64 
37

 Kanin Srimaneekulroj, Down with comics, 2015 http://www.bangkokpost.com/print/664448/ 
diakses pada 3 Maret 2017 
38

 Ibid 

http://www.bangkokpost.com/print/664448/
http://www.bangkokpost.com/print/664448/
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penjualan manga karena banyak pembaca yang memilih web site translasi dari 

pada membeli manga fisik.
39

  Pembajakan bentuk baru ini menjadi salah satu 

blunder tersendiri bagi penerbit manga di Thailand, karena penerbitan dari web 

site tidak memakan waktu lama disebabkan tidak melewati proses produksi 

seperti pencetakan, yang jelas berbeda dengan manga fisik.  Bahkan web site 

tersebut dapat menerbitkan manga dalam waktu yang sama dengan Jepang, tentu 

lebih cepat dibandingkan translasi dari penerbit yang memakan waktu sebulan 

untuk dicetak.
40

 Untuk itulah program Cool Japan disematkan sebagai bagian 

untuk mengintegrasikan produk kultural dan memperkuat promosi manga sebagai 

instrumen diplomasi, dengan tujuan memberantas pembajakan manga. 

Pada tahun 2007 atas prakarsa Taro Aso yang saat itu menjabat sebagai 

Menteri Luar Negeri diselenggarakanlah sebuah audisi dalam skala internasional 

yang dinamakan dengan The International MANGA Awards sebagai salah satu 

bagian dari program Cool Japan.
41

 Audisi ini merupakan audisi yang pertama kali 

diselenggarakan untuk mewadahi komikus-komikus yang berada di seluruh 

penjuru dunia untuk ikut berkarya dan mempublikasikan karyanya dalam bentuk 

manga.  Ajang ini merupakan acara rutin yang dilakukan setiap tahun sekali dan 

menjadi salah satu audisi dengan penghargaan yang sangat prestisius bagi seluruh 

komikus asing.  Dan sejak saat itu mulai banyak program program pop kultur 

yang disampaikan melalui Cool Japan di Thailand.  

 

                                                           
39

 Ibid 
40

 Kanin Srimaneekulroj, Down with comics, 2015 http://www.bangkokpost.com/print/664448/ 
diakses pada 3 Maret 2017 
41

 “Pop-Culture Diplomacy” http://www.mofa.go.jp/policy/culture/exchange/pop/ diakses pada 8 
September 2016 

http://www.bangkokpost.com/print/664448/
http://www.mofa.go.jp/policy/culture/exchange/pop/
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1.2.Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah penulis masukkan maka di sini penulis telah 

merumuskan pertanyaan utama untuk dapat menjawab fenomena ini, yaitu. 

Bagaimana  hasil implementasi Diplomasi Publik Jepang melalui manga 

di Thailand tahun 2017?  

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Berdasar rumusan masalah di atas, maka tujuan dari tulisan ini adalah 

untuk dapat memahami perkembangan manga sebagai instrumen diplomasi publik 

Jepang serta  hasil implementasinya sebagai instrument tersebut pada tahun 2017. 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

 Dengan penelitian ini penulis mengharapkan luaran manfaat yang antara 

lain:  

a. Segi Akademis 

1.  Sebagai bahan kajian dalam membangun pemikiran dan pengembangan 

Ilmu Hubungan Internasional khususnya, dan ilmu pengetahuan pada 

umumnya. 

2. Memberikan sumbangan informasi bagi peneliti berikutnya yang berniat 

melakukan penelitian pada tema yang sama. 

3. Sebagai bekal wawasan dan pengetahuan bagai peneliti dalam 

mengembangkan kemampuan berfikir dan belajar menganalisa 

permasalahan yang ada. 
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b. Segi Praktis 

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan sumbangan 

pemikiran atau masukan terkait dengan studi pop kultur Jepang. 
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BAB II KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Studi Terdahulu 

Metodologi penelitian yang penulis gunakan untuk menjalankan penelitian 

ini adalah metodologi penelitian diskriptif, yang bertujuan untuk membuat 

gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-

sifat pada objek penelitian ini.  Sedangkan konsep yang digunakan untuk 

menganalisa latar belakang masalah, penulis memutuskan untuk menggunakan 

konsep diplomasi publik sebagai konstruksi penelitian.  Dan untuk dapat 

mempelajarinya penulis telah merujuk dua studi terdahulu yang penulis gunakan 

sebagai arahan penelitian.    

Adapun studi pertama yang penulis angkat adalah “Cultural Diplomacy as 

a Form of International Communication” oleh Marta Ryniejska Kiełdanowicz.  

Karya tulis ini mengangkat tentang Cultural Diplomacy yang penggunaannya 

meningkat dikalangan peneliti politik, ahli komunikasi, dan politikus pada area 

bahasan tersebut yang masih jarang dibahas di Polandia.   

Pada tahun 2001-2003  penggunaan cultural diplomacy di Polandia masih 

belum dimaksimalkan.  Promosinya terdesentralisasi karena banyak kelompok 

lain yang ikut andil bagian dalam pelaksanaannya.  Sesuai dengan peraturan 4 

September 1997, Pemerintah dalam negeri dalam taraf domestik bertanggung 

jawab untuk mempromosikan Polandia baik budaya maupun bahasanya 

bersamaan dengan Kementerian luar negerinya.
42

  Adapun kelompok otonom 

                                                           
42

Marta Ryniejska Kiełdanowicz, Cultural Diplomacy as a Form of International Communication, 
Wroclaw University, 2009, hal 13 
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yang terlibat di Polandia antara lain Adam Mickiewicz Institute, Polish Tourism 

Organization and the Polish Foreign Information dan Investment Agency.
43

  

Peran Kementerian luar negeri sendiri cenderung menjadi coordinator, utamanya 

dalam Poland Promotion Council (RPP). Adapun permasalahan utama Polandia 

dalam pelaksanan diplomasi kulturalnya tersebut jatuh pada penganggaran dana.  

Dengan kata lain prioritas anggaran pada promosi kebudayaan masih tergolong 

rendah.
44

 

Dan menurut Ryniejska, anggaran yang dikeluarkan tidaklah efektif bila 

dibandingkan dengan budget biaya promosi yang digelontorkan oleh negara-

negara Eropa lainnya yang beberapa kali lebih besar seperti Spanyol, Jerman, 

Inggris, Perancis, serta Itali.  Negara negara tersebut memberikan anggaran lebih 

besar untuk Diplomasi Kulturalnya dengan membangun infrastruktur dalam 

negeri dan meningkatkan peran media internasional yang mereka miliki.   

Padahal seni dan budaya itu sendiri adalah garis depan setiap negara untuk 

mempromosikan dirinya.
45

  Adapun negara-negara yang menyadari potensi ini  

menggunakan warisan budayanya sebagai landasan untuk memberikan informasi 

tentang siapa diri mereka sebenarnya, menciptakan citra postif yang nantinya 

membantu mereka mencapa tujuan politiknya.  Dengan landasan itu Ryniejska 

berusaha menggaris bawahi bagaimana diplomasi publik dapat berguna untuk 

merefleksikan citra serta membawa peran penting sebagai sosok budaya dan seni 

                                                           
43

 Ibid 
44

 Ibid hal 15 
45

 Marta Ryniejska Kiełdanowicz, Cultural Diplomacy as a Form of International Communication, 
Wroclaw University, 2009, hal 2 
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kebijakan luar negeri Polandia dan bagaimana anggaran Polandia untuk 

mempromosikan budaya cenderung terlalu rendah.
46

 

 Dalam pandangan Ryniejska sendiri konsep diplomasi publik dan kultural 

terjalin dengan konsep branding.  Redaksi mengasumsikan bahwasanya basis 

prisnsip  untuk membangun branding sebuah negara sama hal nya dengan 

branding lingkungan komersial.  Keduanya berada diposisi pekerjaan yang sama, 

yaitu menciptakan preposisi yang berdasar nilai nilai emosional, dan 

mengubahnya menjadi symbol yang lebih mudah dibaca dan dipahami, sehingga 

fleksibel dan efektif dalam mempengaruhi dalam berbagai situasi kepada publik 

negara tujuan.
47

  Untuk itulah anggaran yang cukup diperlukan untuk menjaga 

distribusi informasi di saluran komersial. 

Dan untuk mencapainya, diperlukan analisis tentang anggaran yang 

dikucurkan oleh negara untuk menkomunikasikan pesan tersebut setiap harinya, 

karena negara menkomunikasikan pesan tentang eksistensi mereka melalui 

gerakan politik, budaya, popularitas, serta produk baik barang maupun jasa yang 

dalam konteks ini dapat berupa produk seni.
48

 

Pada tulisan karya Ryniejska ini, penulis mendapati bagaimana produk 

kultural dapat berpengaruh besar terhadap promosi dan branding suatu negara. 

Disinilah penulis menemukan kesamaan terhadap hasil tulisan karya Ryniejska 

ini, yang mana manga Jepang sendiri merupakan sebuah produk budaya, 

kemudian dikonversi agar  budaya tersebut dapat diubah ke dalam pesan yang 

disampaikan ke publik negara lain.  Namun diluar hal tersebut Ryniejska belum 
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menjelaskan bagaimana implikasi dari pesan yang ditorehkan setiap harinya dapat 

memberi pengaruh lain daripada citra suatu negara.  Dan bagaimana branding 

tersebut dapat berpengaruh terhadap perekonomian Polandia, dan si sinilah letak 

distingsi penelitian yang penulis lakukan. 

Tulisan ini sendiri berkontribusi pada pemahaman penulis tentang 

komunikasi di dalam suatu program cultural diplomacy, dengan pemahaman 

komunikasi tersebut, penulis dapat memehami pentingnya integrasi dari semua 

instansi pemerintahan yang terkait untuk menciptakan cultural diplomacy yang 

efektif.  Dan dari tulisan ini pula penulis dapat memahami pembentukan branding 

melalui cultural diplomacy  yang telah terintegrasi dengan baik. 

Pada studi terdahulu yang ke-dua, penulis mengangkat thesis milik Duong 

Thi Thu yang berjudul “Japan’s Public Diplomacy as an Effective Tool in 

Enhancing its Soft Power in Vietnam - A Case-study of the Ship for Southeast 

Asian Youth Exchange Program”. Dalam tulisannya Thi Thu menggarisbawahi 

kepentingan Jepang di Vietnam, dengan menggunakan program pertukaran 

budaya untuk mencapai kepentingan tersebut. 

Adapun urgensi yang diangkat dalam thesisnya, karena Vietnam memiliki 

wilayah strategis yang berbatasan dengan China.  Dengan membangun soft power 

di Vietnam maka akan membantu kebijakan luar negeri Jepang dalam sengketa 

wilayah yang sering terjadi dengan China.  Di sisi ekonomi Vietnam juga menjadi 

negara yang berpotensi untuk menjadi pasar produk produk manufaktur Jepang, 
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karena tingkat populasinya yang tinggi mencapai 90 juta jiwa dan juga merupakan 

negara berkembang yang signifikan.
49

 

Selain hal di atas, Jepang juga membutuhkan Vietnam untuk mendukung 

kedudukannya sebagai Dewan Keamanan PBB.  PBB menjadi elemen krusial 

bagi Jepang sejak keanggotaannya pada tahun 1956, terutama ketika Jepang 

menghadapi opposisi dari negara negara anggota lain di PBB, terutama negara 

negara tetangganya di Asia Timur.
50

  Selain itu MOFA juga mempercayai 

bahwasanya menjadi bagian dari Dewan Keamanan PBB juga dapat 

mengokohkan status negara ekonomi superpower, meningkatkan penghargaan 

terhadap kontribusi Jepang dalam skala internasional dan membantu Jepang untuk 

merehabilitasi citra mereka pasca Perang Dunia ke-2.  
51

 

Dan untuk mencapai status tersebut Jepang membutuhkan 2/3 suara dari 

negara anggota PBB, yang jelas tidak mudah dilakukan melihat jumlah opposisi 

mereka di Asia Timur.  Dalam konteks inilah dukungan dari Vietnam, sebuah 

negara yang memiliki peningkatan status di ranah internasional menjadi sangat 

penting.  Terutama ketika negara ini berhasil berperan sebagai anggota non-

permanen dalam Dewan Keamanan PBB pada tahun 2008-2009 dan sebagai ketua 

dari ASEAN di tahun 2010, menjadikan posisi Vietnam sangat penting bagi 
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Jepang untuk mendapat dukungan dari negara negara Asia Tenggara yang 

lainnya.
52

 

Untuk mengimplementasikan kebijakan luar negerinya kepada Vietnam, 

Jepang menggunakan “soft policy” untuk menarik perhatian Vietnam.  Untuk itu 

Jepang telah merancang beberapa langkah dalam kebijakan luar negerinya 

terhadap Vietnam dalam berbagai dimensi seperti politik, ekonomi, keamanan, 

pertahanan, dan lain lain. Pertama, langkah politik yang diambil oleh Jepang 

adalah dengan diadakan banyaknya pertemuan tingkat tinggi dengan Vietnam.  

Adapun permasalahan yang mereka bahas berkutat pada hubungan bilateral serta 

pembangunan kemitraan untuk perdamaian serta kesejahteraan di Asia.
53

  Dalam 

kerja sama ekonomi, Jepang tetap berfokus pada investasi dan ODA.  Dan saat ini 

Jepang menjadi partner ekonomi terbaik bagi Vietnam, dengan menjadi negara 

yang menanam FDI (Foreign Direct Investment) terbesar di Vietnam. 

Dalam usahanya untuk mempromosikan budaya, Jepang melakukan 

pertukaran delegasi budaya dengan Vietnam yang meliputi kegiatan seperti 

pertunjukan seni, pameran, festival film, dan lain lain.  Salah satu contoh nyata 

yang dilakukan oleh Jepang adalah Aliansi Persahabatan Parlemen Jepang-

Vietnam yang dikoordinasikan dengan Kedutaan Vietnam di Jepang pada tahun 

2008 dengan mengorganisir festival kebudayaan Vietnam di Jepang.
54

 Pada 2008 

dan 2011 Kedutaan Jepang  serta Kementerian Budaya, Olahraga, dab Wisata 

mengadakan acara pentas  Vietnam Grand Music Festival yang diorganisir oleh 
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Jepang di Vietnam.
55

  Tak terbatas pada pertukaran budaya Jepang juga 

memberikan bantuan pada lapangan pendidikan dan pelatihan.  Jepang secara 

berkala memberikan bantuan dana hibah untuk pendirian sekolah di Vietnam, 

terutama di daerah rural, dan pedalaman.  Lebih jauh lagi, setiap tahunnya Jepang 

memberikan beasiswa untuk 50-60 siswa Vietnam guna belajar di Jepang.
56

  

Agensi Kerjasama Internasional Jepang juga telah menyediakan bantuan teknis, 

pelatihan serta pendidikan vokasional kepada staff-staff berkewarganegaraan 

Vietnam di Jepang.  

Dan dari hasil penelitian Thi Thu tersebut, dapat ditemukan bahwasanya 

penggunaan program diplomasi publik memiliki andil besar dalam menciptakan 

citra Jepang di Vietnam. Dengan kata lain pertukaran pelajar yang dilakukan 

memang efektif untuk membangun hubungan baik antara Jepang dengan Vietnam.  

Kesimpulan tersebut dapat ditarik dari proses pertukaran yang telah dilakukan, di 

mana selain membangun citra peserta pertukaran dari Vietnam juga memiliki 

kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya tentang Jepang.  Di situ pula 

ditemukan bahwa banyak peserta yang tidak menyukai kebijakan-kebijkan 

ekonomi China yang assertif seperti produk produk yangmengancam kesehatan 

dan didistribusikan oleh China melalui laut China Selatan, hal tersebut tentunya 

menjadi ancaman bagi Vietnam.
57

  Menjadi langkah positif karena Jepang 

merupakan salah satu negara yang mendonorkan ODA dengan nominal terbesar di 
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Vietnam, maka ODA tersebut dapat disalurkan ke sektor sektor yang mana dapat 

menghambat pertumbuhan ekonomi serta pengaruh China di Vietnam. 

Penulis menemukan kesamaan konsep yang digunakan oleh Thi Thu, yang 

mana sama sama menggunakan diplomasi publik sebagai alat analisisnya.  Dari 

hal tersebut penulis menemukan bahwasanya diplomasi publik tidak hanya 

sebatas membangun citra namun juga berfungsi sebagai alat analisa lanjutan 

untuk menciptakan kebijakan luar negeri yang dapat memberikan respon positif 

pada negara target.  Adapun perbedaan dari thesis tersebut dengan penelitian yang 

penulis lakukan terdapat pada objek penelitian yang penulis angkat. Di mana 

penulis berfokus pada produk kultural berupa manga sebagai medium, sedangkan 

Thi Thu menggunakan exchange program sebagai alat pengoperasian diplomasi 

publik Jepang. 

Kontribusi yang dapat penulis petik dari tulisan ini adalah penulis 

mendapatkan gambaran tentang pemetaan kepentingan Jepang di Asia Tenggara. 

Meskipun fokus kepentingan Jepang di Vietnam ini agaknya berbeda dengan 

Thailand,  namun dari tulisan ini pula penulis mendapati saluran saluran exchange 

diplomacy yang dilakukan oleh Jepang di Vietnam, yang tentunya tidak jauh 

berbeda dengan negara negara Asia Tenggara yang lainnya.  

 

2.2.Kerangka Konseptual 

2.2.1 Soft Power 

 Mentelaah Diplomasi Publik sebagai konsep tidak dapat lepas dari soft 

power,  Joseph Nye sendiri mendefinisikan sof power sebagai kemampuan untuk 
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mempengaruhi pihak lain agar mendapatkan hasil yang diinginkan  melalui 

atraksi daripada sikap koersif.  Dan soft power sebuah negara terletak pada 

budaya, nilai, dan kebijakan luar negerinya.
58

 

 Berdasar pada pemikiran Nye, akan lebih memungkinkan bagi suatu 

negara untuk mengekspansi soft power mereka bilamana budaya yang mereka 

miliki mengandung nilai-nilai universal dan disertai dengan kebijakan untuk 

mempromosikan ketertarikan yang disebar luaskan oleh negara lain. Lebih jauh 

kebijakan luar negeri suatu negara dapat menjadi instrument penting bagi soft 

power itu sendiri.  Namun, bukan berarti semua kebijakan yang didasari oleh 

komponen tersebut akn memberikan kontribusi positif, ketika kebijakan domestic 

ataupun kebijakan luar negeri tidak mendapat dukungan dari negara target, 

temntunya hal tersebut akan berimplikasi pada output yang negatif dan tentu saja 

melemahkan soft power.
59

  Nilai suatu negara seperti nilai demokrasi atau 

kebebasan, menjadi bagian yang penting sebagai sumber soft power.  Karena hal 

tersebut, dengang memproyeksikan kebudayaan yang atraktif, nilai-nilai politik 

serta kebijakan luar negerinya, maka negara dapat memaksimalkan soft power 

yang mereka miliki bahkan power secara umum. 

Soft power tidaklah hanya menjadi sebuah pengaruh, meskipun soft power 

merupakan salah satu sumber dari pengaruh.  Dan soft power lebih dari sekedar 

kemampuan persuasif dan juga tidak hanya menjadi kemampuan untuk menarik 

perhatian.  Dalam konteks tingkah laku maka soft power dapat dikategorikan 
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sebagai kekuatan yang atraktif, dalam konteks sumber daya, maka soft power 

adalah asset yang dapat memproduksi sebuah ketertarikan.
60

 

 

2.2.2 Konsep Diplomasi Publik 

Secara umum diplomasi publik dapat dipahami sebagai aktivitas diplomasi 

yang dilakukan oleh pemerintah, yang ditujukan kepada publik mancanegara. 

Istilah ini sendiri pertama kali dicetuskan oleh Edmund Gullion pada tahun1965, 

yang beliau definisikan sebagai kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi 

sikap publik pada informasi dan eksekusi kebijakan luar negeri.  Kegiatan ini 

meliputi dimensi hubungan internasional yang melampaui diplomasi tradisional, 

pengembangan opini publik kepada pemerintah yang ditujukan ke negara lain, 

interaksi kelompok prifat dan kelompok kepentingan dalam suatu negara dengan 

negara lainnya, pemberitaan kebijakan luar negeri dan pengaruhnya terhadap 

kebijakan tersebut, komunikasi antara diplomat dengan koresponden asing, serta 

proses komunikasi inter-kultural.
61

 

Adapun definisi diplomasi publik sebagai konsep hingga saat ini masih 

belum dapat dibakukan.  Nicholas J.Cull dalam bukunya yang berjudul “Lesson 

From The Past” mengartikan diplomasi publik sebagai tindakan aktor 

internasional untuk mengatur lingkungan internasional melalui serangkaian 

kegiatan dengan publik asing.
62

  Dan saat ini aktor tersebut bisa jadi sebuah 
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negara, multi-national corporation, non governmental organization, international 

organization, atapun aktor-aktor lain pada skala internasional. 

Berdasarkan definisi itu, dapat dikatakan bahwa diplomasi publik 

berfungsi untuk mempromosikan kepentingan nasional melalui pemahaman, 

menginformasikan, dan mempengaruhi publik di luar negeri. Karenanya, 

diplomasi publik merupakan salah satu instrument untuk memperkuat soft power. 

Diplomasi publik dapat dikatakan sebagai instrumen soft power karena dapat 

menarik perhatian publik melalui berbagai hal dalam bidang yang sangat 

potensial, hal hal potensial di sini dapat diwujudkan dalam bidang broadcasting, 

pertukaran budaya maupun pertukaran pelajar.
63

   

Karena diplomasi publik yang efektif ialah yang menggunakan pertukaran 

informasi secara dua arah (two ways communication). Melalui cara tersebut, 

tentunya dapat menciptakan pemahaman lebih baik yang berpengaruh terhadap 

opini publik serta dapat memberikan kesempatan bagi negara untuk menyebarkan 

nilai atau ideologi yang dimilikinya ke yang negara-negara lain.
64

 Diplomasi 

publik sendiri merupakan salah satu cara yang dapat meningkatkan soft power 

suatu negara dan dapat memberikan proyeksi terhadap suatu negara untuk 

merumuskan kebijakan luar negerinya. 

Sebagai instrumen  untuk memperkuat soft power diplomasi publik pun 

memiliki perbedaan tersendiri apabila dibandingkan dengan diplomasi lama atau 

diplomasi tradisional. Pada diplomasi lama atau tradisional lebih menekankan 

kepada aktor pemerintahan saja. Berbeda dengan konsep diplomasi publik yang 
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baru atau modern, dimana terdapat banyak aktor di luar pemerintahan yang justru 

lebih berperan besar dalam pembentukan citra suatu negara. 

 Bila dibandingkan dengan seksama, maka dapat ditemukan adanya tiga 

perbedaan, antara diplomasi publik dengan diplomasi tradisional. Pertama, 

diplomasi tradisional cenderung tertutup dan jangkauannya terbatas, sebaliknya 

diplomasi publik memiliki sifat yang transparan dan melingkupi jangkauan yang 

lebih luas.  Kedua,diplomasi tradisional banyak membahas isu-isu high politics, 

sedangkan diplomasi publik lebih terarah kepada isu-isu low politics.  Ketiga, 

diplomasi tradisional berada pada first track diplomacy yang berfokus pada 

perilaku dan kebijakan pemerintah, sedangkan diplomasi publik berada di second 

track yang lebih berfokus  pada arah sikap dan perilaku publik.
65

 

Untuk menciptakan sebuah program diplomasi publik, ada beberapa 

komponen yang dapat digunakan. Nicholas J.Cull menggolongkannya ke dalam 

komponen-komponen yang dapat kita pahami sebagai Listening, Advocacy, 

Cultural Diplomacy, Exchange Diplomacy, International News Broadcasting.  

Taksonomi ini milik J.Cull sangat membantu penulis dalam mengelola perangkat 

analisis, karena taksonomi ini memberikan penggambaran indikator proses 

terjadinya diplomasi publik secara sederhana melalui komponen-komponen 

tersebut. 

Metode pertama pertama adalah listening,  metode ini adalah sebuah 

metode yang digunakan sebagai upaya aktor untuk mengelola lingkungan 

internasional dengan cara mengumpulkan dan menyusun data tentang publik luar 
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negeri dan opini mereka. Kemudian dari data yang telah terkumpul tersebut 

digunakan oleh negara pelaku untuk mengarahkan kebijakan atau memperluas 

pendekatan diplomasi publik yang sesuai kedepannya nanti.
66

   Informasi yang 

didapat dari publik asing juga terkumpul sebagai bagian dari fungsi standart 

daripada diplomasi konvensional serta pekerjaan intelejen. 
67

  Pada bentukan 

paling dasar metode listening  mencakup kemampuan aktor internasional dalam 

mencari audiens asing serta berinteraksi dengan mereka dengan lebih terfokus 

pada mendengarkan argumen audiens tersebut daripada membicarakan tujuan 

aktor internasional itu sendiri, fenomena ini sendiri lebih banyak menjadi wacana 

daripada dilakukan secara nyata.  Dan menjadi hal yang umum bila kita melihat 

diplomasi publik suatu negara merespon perubahan opini internasional, dengan 

melihat situasi tersebut melalui listening ataupun monitoring opini secara 

terstruktur membentuk tingkatan kebijakan lebih sulit untuk ditemukan.
68

 

Selanjutnya metode  ke-dua ialah advocacy. Dalam diplomasi publik, 

advocacy dapat didefinisikan sebagai upaya aktor mengelola lingkungan 

internasional dengan cara melakukan kegiatan komunikasi internasional untuk 

mempromosikan secara aktif kebijakan tertentu, ide, atau kepentingan aktor 

terhadap opini publik asing.  Saat ini kegiatan tersebut mencakup press rilis dari 

kedutaan yang biasanya dilakukan untuk mempromosikan kebijakan luar negeri 

mereka dan informasi kegiatan yang akan mereka lakukan melalui penyampaian 

ringan dan tidak menjurus langsung pada tujuan kebijakan mereka.  Elemen dari 

advocacy  sendiri banyak dijumpai dalam semua area diplomasi publik, namun, 
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karena penggunaannya hanya untuk waktu jangka pendek maka metode ini 

seringkali menimbulkan persepsi yang tidak diharapkan dari target diplomasi 

publik yang ingin dicapai.
69

  Elemen birokrasi juga sangat terhubung dalam 

kegiatan ini sebagai poros utama dari struktur diplomasi publik, dan bentuk unik 

dari diplomasi publik ini dapat mengarahkannya kepada pusat birokrasi dari 

segala jenis diplomasi publik, untuk membebaskan citra dari kebijakan yang 

mereka promosikan. 

Lalu metode ke-tiga adalah cultural diplomacy.  Metode ini merupakan 

bentuk upaya aktor untuk mengelola lingkungan internasional disampaikan 

melalui pembuatan cultural resources dan mempublikasikan pencapaian yang 

ditujukan kepada negara lain.  Metode ini juga mencakup kegiatan dalam 

memfasilitasi transmisi kebudayaan ke luar negeri. Bila dilihat berdasarkan  

waktu yang dibutuhkan maka metode ini termasuk kegiatan dengan cakupan 

waktu yang lama, karena dapat dikatakan juga bahwa cultural diplomacy 

merupakan kebijakan suatu negara untuk memfasilitasi penyebaran berbagai jenis 

budaya, maka dari itu pengembangannya butuh waktu yang tidak sebentar.
70

 

Metode ini juga sering mengalami overlapping dengan komponen diplomasi 

publik lainnya yaitu exchange diplomacy, karena keduanya mempunyai 

keterkaitan satu sama lain. Secara historis, cultural diplomacy berarti kebijakan 

suatu negara untuk menfasilitasi ekspor budaya.  

Kemudian metode ke-empat yaitu exchange diplomacy. Pada metode ini 

agen diplomasi publik berupaya untuk mengelola lingkungan internasional 
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dengan cara mengirimkan warga negaranya ataupun sebaliknya sebagai peserta 

pertukaran pelajar dalam rangka studi maupun akulturasi dengan jangka waktu 

yang ditentukan sesuai program. Adanya unsur timbal balik dalam metode ini, 

menjadi nilai positif tersendiri karena metode ini dapat meningkatkan mutual 

understanding dari kedua belah pihak.
71

  

International news broadcasting , dapat diartikan sebagai upaya agen 

diplomasi publik untuk mengelola lingkungan internasional dengan menggunakan 

teknologi radio, televisi, dan internet sehingga dapat mengkomunikasikan diri 

dengan publik asing. Melalui metode ini, penggunaan berita yang disiarkan 

hingga mancanegara menjadi  kunci utama dalam dalam tercapainya tujuan 

diplomasi.
72

 Meski dalam prakteknya sendiri metode ini mengalami overlapping 

dengan metode lainnya, sehingga membatasi waktu kerjanya menjadi medium-

term.  

Komponen Komponen Diplomasi Publik 

 Metode Diplomasi Publik Contoh Aktivitas 

I Listening Target polling 

II Advocacy Embassy press relations 

III Cultural Diplomacy 
Tour seni internasional yang didanai oleh 

negara 

IV Exchange Diplomacy Pertukaran akademik dua arah 

V International News Broadcasting Broadcasting dengan bahasa asing 

Sumber : J. Cull, 2009.
73
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2.3 Operasionalisasi konsep  

Dalam melakukan analisis terhadap suatu kasus hubungan internasional, 

peneliti harus mampu mengoperasionalisasikan teori dan konsep yang telah 

dipilih guna memperoleh hasil yang empiris.  Dan dengan  literatur yang telah 

penulis telaah, maka disini penulis berusaha untuk merumuskan indikator konsep 

dalam memahami pembentukan instrumen diplomasi publik sebagai berikut: 

Tabel Operasionalisasi Konsep 

Indikator Operasionalisasi Konsep 

1. Listening 
a. Polling opini publik yang dilakukan oleh Jepang di Thailand 

. 

2. Advocacy a. Pengiriman ambassador serta delegasi Jepang ke  Thailand. 

Cultural 

Diplomacy 

 

a. Fakta dan data pendirian pusat budaya Jepang di Thailand 

b. Fakta dan data penyelenggaraan event budaya yang 

mengangkat literatur manga di Thailand. 

3. Exchange 

Diplomacy 
a. Program pertukaran budaya atau pelajar antara Jepang 

dengan Thailand. 

International

News 

Broadcasting 
a. Fakta dan data distribusi konten televisi Jepang di Thailand 

Sumber: Pemikiran Penulis 

Seperti yang telah penulis jelaskan di sub bab sebelumnya, ada beberapa 

metode yang dapat digunakan guna mencapai berjalannya diplomasi publik.  Di 

sini penulis menggaris bawahi bagaimana cultural diplomacy, international news 

broadcasting,  dapat membentuk manga sebagai instrumen diplomasi publik 

Jepang. 

Hakikat manga sebagai produk literatur menurut penulis tidak membatasi 

pengaruhnya sebatas media cetak saja karena  produk budaya dalam bentuk fisik 

apapun dapat memberikan pengaruh sesuai pesan yang dibawanya.  Maka di sini 
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penggunaan manga  tidak hanya berhenti sebagai media cetak saja, apapun yang 

berhubungan dengan manga masih bisa dikembangkan lagi untuk mempengaruhi 

publik target. 

 

2.3.1 Listening 

Menggunakan komponen diplomasi J.Cull, listening adalah langkah awal 

Jepang untuk  mengelola lingkungan yang kondusif di Thailand.  Adapun penulis 

menggaris bawahi metode Jepang dengan menilik popularitas manga melalui 

media media mainstream di Thailand.  Melalui review media lokal di Thailand 

maka Jepang dapat mengetahui bagaimana argumen publik di Thailand terhadap 

manga terbentuk. 

Adapun media mainstream dari Thailand yang akan penulis teliti meliputi 

Bangkok Post, The Nation, dan Daily News.  Berdasarkan pemberitaan yang 

disebarkan oleh media media tersebut penulis akan menganalisa pembentukan 

opini publik terhadap manga di Thailand. 

 

 

2.3.2 Advovacy 

 Tentunya dibutuhkan aktor atau institusi yang tepat guna menjalankan 

proses diplomasi, maka sesuai dengan komponen diplomasi publik Nicholas J. 

Cull, advocacy menjadi objek penelitian penulis.  Adapun advocacy yang penulis 

maksudkan antara lain adalah pemberitaan dari kedutaan besar Jepang di Thailand 

serta pencanangan  strategi diplomasi publik Jepang di Thailand. Maka dalam hal 
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ini penelitian akan penulis fokuskan pada pengumpulan data MOFA yang terkait 

dengan program diplomasi publiknya di Thailand. Serta berbagai ambassador 

serta delegasi terkait yang dikirimkan ke Thailand. 

 

2.3.3 Cultural Diplomacy  

Berdasarkan komponen diplomasi publik pemikiran J.Cull, manga sebagai 

produk literatur juga dapat disalurkan melalui cultural diplomacy,  karena manga 

sendiri merupakan produk kebudayaan sehingga distribusinya pun dapat 

disalurkan melalui transmisi kultural.  Manga Jepang kini dapat dengan mudah 

ditemukan di toko buku dengan harga yang cukup terjangkau.  Distribusi ini 

menjadi salah satu basis medium penyebaran manga, yang disebarkan ke berbagai 

negara melalui lisensi dan translasi hingga dapat kita nikmati. Tak terbatas 

sebagai media cetak, kini manga berkembang ke dalam event kultural yang marak 

diselenggarakan, di mana manga yang dibuat secara indie di publikasikan dalam 

event kultural tersebut. 

Event cultural tersebut juga dapat berupa audisi yang diselenggarakan 

dalam bentuk  International Manga Audition yang diikuti oleh orang orang luar 

Jepang dan membuka pintu kemungkian terjadinya komunikasi dua arah.  

Demikian, karena secara tidak langsung ada penyaluran persepsi dari kontentas 

audisi tersebut di mana komikus peserta audisi menyampaikan ide mereka tentang 

manga setelah sebelumnya mereka telah menikmati pan paran pengaruh dari 

konsumsi manga.  Di sini pula negara pelaku yaitu Jepang harus berupaya untuk  

mengumpulkan dan menyusun data yang diperoleh melalui audisi tersebut. Yang 

kemudian mereka gunakan untuk memperbaiki penyampaian ide pada audisi 
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berikutnya.  Pada tahapan inilah Jepang juga melakukan listening sebagai upaya 

pro aktif meningkatkan kualitas diplomasi publik mereka. 

Pengiriman duta budaya untuk memperkenalkan manga juga ditunjukkan 

melalui pemilihan Doraemon yang terkenal di Thailand.  Dari situlah manga 

sebagai produk literatur budaya diwujudkan dalam personifikasi robot kucing 

untuk mempromosikan manga lebih jauh.  Tentunya hal tersebut lebih mudah 

dilakukan apabila duta budaya yang dipilih telah terkenal dan melekat di hati 

publik Thailand. 

 

2.3.4 Exchange Diplomacy 

Masih menggunakan komponen diplomasi J.Cull pertukaran pelajar 

menjadi komponen diplomasi yang masuk dalam cakupan penelitian penulis.  Di 

sini penulis akan mencari data tentang program pertukaran budaya atau pelajar 

antara Jepang dengan Thailand, yang tentunya masih berhubungan dengan 

konteks manga.  Beberapa universitas di Jepang tentunya sudah menjalankan 

program pertukaran pelajar dengan universitas di Thailand, yang salah satunya 

adalah Kyoto Seika.  Maka nantinya penulis tak hanya berfokus pada daftar 

universitas yang membuka program pertukaran pelajar, namun juga detail 

program pertukaran pelajar yang ditawarkan oleh setiap universitas baik di Jepang 

maupun Thailand.  Tentunya luaran yang diharapkan oleh penulis adalah 

bagaiman pertukaran nilai dan pembentukan opini dapat terjadi dan membentuk 

keseluruhan image bagi peserta pertukaran pelajar. 
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2.3.5 International News Broadcasting 

Lalu selanjutnya masih berdasar pemikiran J.Cull melalui international 

news broadcasting, dengan menggunakan teknologi radio, televisi, dan internet 

maka kini akses terhadap manga tidak melulu melalui media cetaknya yang 

konvensional, namun sekarang telah berkembang hingga bisa dinikmati melalui 

penggunaan website maupun pemasaran media sosial berbasis internet.  

Penggunaan media ini berpengaruh besar, dikarenakan kemampuannya untuk 

langsung menyentuh lapisan masyarakat tanpa harus melalui upaya sensor.  

Sehingga nilai yang ingin disampaikan dapat tersalurkan secara utuh. 

Mencakup hal tersebut, kini banyak ditemukan official webs  site yang 

mana pengunjungnya diperbolehkan untuk mengakses manga secara legal.  Dan 

pemberitaan perihal manga pun dapat diketahui melalui web site tersebut.  

Bahkan promosi audisi manga juga dilakukan melalui medium ini.  Dengan 

banyaknya kemudahan bagi kedua belah pihak, tentu penggunaannya 

menguntungkan dalam melakukan distribusi informasi ke publik berskala besar. 

Nippon Hōsō Kyōkai (NHK) selaku salah satu stasiun TV berskala 

internasional  milik Jepang  memiliki banyak program pendukung Cool Japan 

yang disampaikan kepada khalayak internasional. Dengan berbagai program 

bertajuk manga, penulis melihat hal ini sebagai usaha broadcasting yang efektif 

untuk dilakukan oleh Jepang.   Penkomunikasian tentunya ini tidak serta merta 

berpengaruh langsung terhadap kesadaran target publik.  Karena itulah menurut 

penulis dibutuhkan konsistensi dalam pelaksanaannya, dan lebih lanjut 

disandingkan dengan fasilitasi pertukaran budaya.  Hal ini tentunya dimaksudkan 
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sebagai sebuah gerakan berkelanjutan dalam jangka panjang yang harus dilakukan 

oleh Jepang.  Pencapaian ini sendiri diperlihatkan dengan promosi audisi manga 

yang rutin setiap tahunnya dan dipublikasikan melalui website resmi milik 

pemerintah maupun publik Jepang. 
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2.4 Bagan Pemikiran Penulis 

Adapun penulis merancang bagan kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

 

Latar Belakang Masalah: 

Krisis ekonomi Jepang (Zero Decade) menyebabkan Jepang mengubah arah 

diplomasinya melalui Cool Japan dan manga sebagai salah satu instrumennya 

 

Rumusan Masalah: 

Bagaimana  hasil implementasi Diplomasi Publik Jepang melalui manga di 

Thailand tahun 2017? 

Konsep Diplomasi Publik Nicholas J. Cull 

 

Cultural  

Exchange: 

Pusat Budaya 

 

International  

Broadcasting: 

Media 

Broadcast 

Bahasa Asing 
 

Argumen Utama: 

Melalui listening, advocacy, cultural 

exchange, exchange diplomacy, dan 

international news broadcasting maka 

manga Jepang sebagai produk 

kultural dapat digunakan sebagai 

instrument diplomasi publik Jepang 

dan dapat memeberikan perubahan 

pada sosio-kultur masyarakat di 

Thailand 

Exchange  

Diplomacy: 

Pertukaran 

Pelajar 

 

Listening: 

Polling 

 

Advocacy: 

Pengiriman 

Delegasi 

 

Thailand sebagai negara dengan ketertarikan yang besar terhadap pop kultur 

Jepang, serta memiliki posisi strategis di Kawasan Mekong untuk menjadi proxy 

serta partner Jepang 

 

Diplomasi publik sebagai upaya meningkatkan kerjasama Jepang-Thailand melalui 

manga sebagai instrumennya 
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2.5 Argumentasi Utama 

 Berdasarkan pada penjelasan sub bab diatas maka penulis mengambil 

argumentasi utama dari penelitian ini sebagai berikut.  Melalui listening, 

advocacy, cultural exchange, exchange diplomacy, dan international news 

broadcasting maka manga Jepang sebagai produk kultural dapat digunakan 

sebagai instrument diplomasi publik Jepang dan dapat memeberikan perubahan 

pada sosio-kultur masyarakat di Thailand.  Dengan menjadi bagian dari instrumen 

diplomasi publik tersebut, Jepang berharap dapat meningkatkan soft power-nya. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan di sini adalah jenis penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang menjelaskan 

suatu fenomena dengan menguji hubungan klausa antara dua variabel atau lebih.
74

 

Dalam konteks ini penelitian dilakukan oleh penulis untuk menjelaskan dan 

memaparkan proses pembentukan manga sebagai produk kultural hingga menjadi 

instrumen diplomasi publik Jepang. Dengan variabel bebas adalah manga sebagai 

instrumen diplomasi publik Jepang di Thailand. 

Sedangkan Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode 

deduktif, yaitu metode yang memungkinkan penulis untuk terlebih dahulu 

menggambarkan secara umum kasus penelitian, kemudian menarik kesimpulan 

yang bersifat khusus dalam menganalisa data.  Metode Deduktif digunakan dalam 

sebuah penelitian disaat penelitian berangkat dari sebuah teori/konsep yang 

kemudian di buktikan dengan pencarian fakta.  

 

3.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Pada pembahasan ruang lingkup penelitian, penulis telah memfokuskan 

distribusi manga ke luar Jepang beserta pengembangan informasinya, baik dalam 

lingkungan bilateral maupun global. Adapun batasan waktu yang digunakan 

                                                           
74

 Thantawi ,Metodelogi Riset Ekonomi, Malang, Universitas Brawijaya Press, 2000  



41 
 

penulis dimulai sejak tahun 1980an hingga 2017.  Peneliti membatasi ruang 

lingkup tersebut dengan pertimbangan dimulainya industry manga memasuki 

Jepang, serta semakin aktifnya MOFA serta METI dalam mengintegrasikan 

program untuk mendukung Cool Japan pada kurun waktu ini, dengan banyaknya 

event-event internasional yang diadakan di wilayah Asia Tenggara. 

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penelitian dilakukan secara sekunder. Pengumpulan 

data secara sekunder dilakukan melalui analisis terhadap literatur terdahulu, 

seperti makalah dan jurnal penelitian dengan objek penelitian yang sama.  Lebih 

lanjut lagi penelitian dengan teknik ini juga mengkaji sumber literatur secara 

offline melalui buku, majalah, maupun printed newspaper, juga secara online 

melalui tindak eksplorasi informasi di internet.   

Dalam konteks penelitian ini penulis mengelompokkan data sesuai dengan 

indikator yang tertera dalam tinjauan pustaka.  Antara lain tingkat konsumsi 

manga di Thailand, munculnya pemberitaan tentang manga di Thailand, 

Popularitas manga pada target pasar yaitu pelajar dan anak anak muda di 

Thailand, serta berbagai program dan event terkait yang diadakan. 

 

3.4. Teknik Analisa Data 

Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif berupa studi kasus 

yang artinya penulis berusaha menampilkan beberapa fakta dan data yang terjadi 

di lapangan melalui hasil pengumpulan data, penyaringan data, serta pereduksian 
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data.  Penyaringan data dilakukan sesuai dengan indikator yang tertera dan 

pereduksian data dilakukan untuk mempersempit ruang penelitian 

Teknik analisis data secara kualitatif digunakan peneliti dalam 

menganalisa gejala dan fenomena sosial yang ada didalam tema bahasan yang 

diangkat, seperti kerangka berpikir dan posisi peran dari aktor yang terlibat, serta 

aspek lainnya.  Yang dalam hal ini penulis fokuskan pada  hasil implementasi 

manga sebaga alat diplomasi Jepang di Thailand. 

 

3.5. Sistematika Penulisan  

Bab I Pendahuluan, mengenai latar belakang penulisan skripsi dan alasan 

terhadap pemilihan topik dan judul skripsi, rumusan masalah yang akan ditulis 

dalam skripsi serta tujuan dan manfaat penulisan skripsi. 

Bab II Kajian Pustaka, bab ini berisikan tentang kerangka pemikiran yang 

menjadikan landasan bagi penulis untuk menjawab rumusan masalah, mencakup 

studi terdahulu yang berfungsi sebagai acuan dalam melakukan penelitian, 

kerangka teoritis berupa penjelasan tentang konsep yang digunakan oleh penulis 

yaitu konsep diplomasi publik, operasionalisasi konsep yang digunakan, dan 

perumusan argumentasi utama yang masih akan diuji kebenarannya. 

Bab III Metodologi penelitian, bab ini menerangkan alur penelitian yang akan 

digunakan mencakup jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, teknis 

pengumpulan dan analisis data, serta sistematika penulisan. 

Bab IV Kondisi Pertukaran Budaya Jepang-Thailand, bab ini berisi tentang 

data-data umum yang digunakan oleh penulis, adapun bahasan yang penulis 
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masukkan dalam bab ini antara lain perkembangan manga sebagai intrumen 

diplomasi Jepang, Munculnya kebijakan Cool Japan, intansi intansi terkait yang 

terlibat dalam Cool Japan, serta pengaruh-produk kultural Jepang terhadap 

masyarakat serta pemerintahan Thailand. Perkembangan manga di Thailand. Serta 

dampak pop kultur terhadap sosio budaya Thailand. 

Bab V Diplomasi Publik Jepang Di Thailand Melalui Kebijakan Cool Japan, pada 

bab ini penulis menjelaskan fenomena berdasarkan data spesifik yang telah 

penulis kumpulkan, yang kemudian  penulis kaji melalui operasionalisasi konsep 

yang telah menulis rumuskan menggunakan konsep diplomasi publik milik 

Nicholas J.Cull, yang terdiri dari indikator berupa listening, advocacy, cultural 

exchange, exchange diplomacy, news broadcasting.  Menggunakan perangkat 

analisa tersebut penulis akan menggambarkan runtutan pemikiran terhadap 

fenomena yang terjadi sesuai dengan kerangka konsep. 

Bab VI Kesimpulan serta Saran,  menjelaskan tentang kesimpulan dari seluruh 

hasil data dan analisa penulis serta saran atau rekomendasi penulis. Kesimpulan 

tersebut sekaligus menguji kebenaran argumentasi utama yang telah penulis di 

bab 5. 
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BAB IV KONDISI PERTUKARAN BUDAYA JEPANG-THAILAND  

 

Dalam meneliti diplomasi publik Jepang Thailand, penting untuk 

mengetahui pengaruh pop kultur terhadap kondisi relasi Jepang-Thailand.  Karena 

hal tersebut maka penulis menilai pembahasan sejarah hubungan kedua negara 

akan sangat membantu  penelitian yang penulis lakukan.  Ketertarikan akan 

budaya serta reputasi yang ditujukan oleh publik Thailand terhadap Jepang akan 

menjadi target atau tolak ukur dari keberhasilan diplomasi publik Jepang.  Bab ini 

akan memberikan gambaran umum terhadap situasi serta perkembangan pop 

kultur Jepang dari masa ke masa. Dan tentunya perubahan citra yang 

diproyeksikan Jepang kepada Thailand sesuai dengan batasan penulisan yang 

telah ditetapkan. 

 

4.1. Sejarah Perkembangan Manga Sebagai Instrumen Diplomasi Jepang 

Tradisi seni naratif atau seni bercerita disertai dengan ilustrasi telah lama 

menjadi salah satu bagian dari kebudayaan Jepang, namun  demikian pada masa 

perkembangan awalnya seni ini belumlah dikenal dengan sebutan manga. Cikal 

bakal manga modern yang muncul saat ini diperkirakan berawal pada abad ke 

11/12 Masehi. Hal ini diawali ketika para biksu Budha di Jepang mulai menirukan 

lukisan-lukisan China, menggambarkan cerita-cerita legenda, peperangan, cerita-

cerita keagamanan dan kehidupan sehari-hari ke dalam gambar yang dilukiskan di 
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atas gulungan-gulungan kertas yang kemudian dinamai dengan “choju giga”. 

Beberapa gulungan kertas tersebut memiliki ukuran panjang mencapai 6 meter. 
75

 

Konsep manga modern pertama kali muncul pada abad ke-18.  Yang pada 

saat itu dikenal dengan nama kibyoshi, berupa narasi bergrafis yang memiliki 

tema satir, humor, dan juga romantis.  Menjadi konsep pertama sebagai sebuah 

manga, karena kibyoshi merupakan media ilustrasi pertama yang memuat baik 

gambar serta keterangan tekstual.  Penggunaan kata ”manga” sendiri muncul pada 

tahun 1798 yang merujuk pada karya milik Katshusika Hokusai, dikenal dengan 

nama “manga hokusai”.
76

   

Gambar manga Hokusai 

 

Sumber: Widewalls
77
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Majalah manga yang pertama kali dicetak adalah Eshinbun Nipponchi, 

dipublikasikan pada 1874 oleh Kanagaki Robun dan Kawanabe Kyosai.  Majalah 

berisikan kumpulan manga oleh penulis yang berbeda beda ini banyak 

mendapatkan pengaruh dari majalah pertama di Jepang, yaitu The Japan Punch 

yang diterbitkan antara tahun 1862-1887 oleh Charles Wirgman.  Namun 

sayangnya Eshinbun Nipponchi tidak dapat menuaikan sukses di pasaran sehingga 

terpaksa dihentikan di volume ke-3.  Meski begitu, kegagalan majalah tersebut 

tidak menyurutkan munculnya majalah manga lain, Kisho Shimbun muncul di 

tahun 1875, Marumaru Chinbun pada 1877, dan Garakuta Chinpo pada 1879.
78

 

Pada tahun 1937, dengan masuknya Jepang pada masa Perang Dunia II, 

pemerintah Jepang mulai melakukan pembekuan dan pembredelan terhadap para 

seniman Jepang yang menuangkan ide-ide mendukung partai oposisi. Para 

pembuat manga atau yang disebut dengan mangaka pada masa ini diharuskan 

untuk bergabung ke dalam organisasi dagang manga yang didukung oleh 

pemerintah, yaitu  Shin Nippon Mangaka Kyokai.
79

 Genre cerita yang muncul 

pada masa ini menampilkan cerita-cerita tentang keluarga Jepang pada masa 

perang, humor, dan cerita-cerita yang bertujuan untuk mempertajam citra buruk 

dari musuh-musuh Jepang serta memuja keberanian dari pasukan Jepang di 

medan perang.  Inilah awal mula penggunaan manga sebagai bentuk propaganda 

yang dilakukan oleh Jepang.
80
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Salah satu contoh penggunaan manga sebagai instrument propaganda pada 

kala itu adalah melalui mangaka Ryuichi Yokoyama pencipta  Fuku-chan yang  

dikirim oleh pemerintah ke medan perang untuk membuat komik-

komik  perjuangan sebagai bentuk pengabdiannya dalam organisasi kemiliteran 

Jepang. Penggunaan manga sebagai media propaganda pada masa Perang Dunia 

II ini merupakan awal digunakannya manga sebagai salah satu media diplomasi 

dan penyaluran ide-ide politik dalam kancah perpolitikan di Jepang.
81

 

Gambar manga Fukuchan 

 

Sumber: Barry Cassidy Rarebooks
82

 

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, terjadi perubahan fungsi dari 

penggunaan manga yang sebelumnya lebih mengarah kepada propaganda lalu 

mulai berubah sebagai bentuk perbaikan citra.  Hal ini disebabkan oleh 

pelanggaran pelanggaran atas hak azasi manusia yang dilakukan oleh Jepang 
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selama Perang Dunia ke-2 kepada negara negara j  ajahannya.  Saat Perang terjadi 

muncul citra negative dari diri Jepang, yang saat itu dikenal sebagai negara 

pengahancur dan kejam.  Karena hal tersebut banyak negara-negara di Asia pasca 

Perang Dunia ke-2 menanamkan stigma negatif kepada Jepang, terutama negara 

negara bekas jajahan Jepang.  Pada saat itu Jepang mulai sadar pentingnya 

membangun citra diri mereka yang sudah buruk sejak Perang Dunia ke-2.  Salah 

satunya melalui penggunaan manga sebagai branding image Jepang. 

Mangaka pasca Perang Dunia ke-2 terutama pada kurun waktu 1950an 

lebih produktif dan memiliki diversifikasi genre yang lebih banyak dibandingkan 

pendahulunya.  Produksi dan permintaan terhadap manga  kembali mengalami 

peningkatan yang pesat pada jenjang waktu tersebut meski segala jenis konten 

yang bertemakan perang telah dilarang. Hal ini disebabkan oleh Konstitusi Jepang 

pada tahun 1947 yaitu artikel ke-21 yang memberikan larangan terhadap segala 

jenis sensor media termasuk manga,  dan karena hal inilah kreatifitas artistik para 

mangaka berkembang pesat pada periode tersebut.
83

 

Dan pada periode ini pula manga menjadi bagian pop kultur Jepang yang 

mendapat perhatian dunia.  Salah satu judul yang paling berpengaruh pada kala 

itu adalah Tetsuwan Atomu atau lebih dikenal dengan Astro Boy.  Pada tahun 

1952, karya Osamu Tezuka tersebut  berhasil menarik pembaca, manga Tetsuwan 

Atom pun kemudian diangkat menjadi serial anime pada tahun 1963 dan menjadi 

anime yang sukses hingga sekarang. Pada tahun 1980  anime ini kemudian di 
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terjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul Astro Boy dan meraih sukses 

di luar Jepang.  

Tabel Penjualan Manga Berdasar Judul di Seluruh Dunia Hingga Tahun 

2017 

Judul Manga 
Total Penjualan 

Dalam Juta 

One Piece 416 

Dragon Ball 240 

Naruto 220 

Golgo 13 200 

Detective Conan 200 

Kochira Katsushika-ku Kameari Kōen-mae Hashutsujo 157 

Pokémon Adventures 150 

Oishinbo 130 

Slam Dunk 121 

Astro Boy 100 

Doraemon 100 

Sumber: Statista.
84

 

Terutama pada tahun 1990-an, berkat kemunculan Pokemon, Hello Kitty, 

dan Doraemon popularitas produk pop kultur Jepang meningkat pesat berkat judul 

judul tersebut.  Doraemon adalah judul salah satu manga yang populer hingga kini 

terjual hingga mencapai lebih dari 100 juta copy, sebagai manga lintas generasi 

Doraemon telah memiliki penggemar dengan rentang usia yang luas, serta berasal 

dari berbagai negara.
85

  

Kepopuleran Doraemon menunjukkan bagaimana manga dapat menjadi 

media popular dan mudah diterima, dan itupun baru dilihat dari satu judul manga 

saja.  Padahal ada banyak judul manga baru yang bermunculan setiap tahunnya 

dan terus mendulang penggemar di setiap penjuru dunia, sebut saja seperti One 
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Piece, Dragon Ball Naruto dan judul judul lainnya yang rata rata telah menembus 

penjualan hingga lebih dari 100 juta copy.
86

  Dan saat ini manga telah 

ditranslasikan kedalam berbagai bahasa di dunia dan terdistribusi melalui 

publisher publisher yang terdaftar sehingga tidak sulit bagi warga negara asing 

untuk mengakses manga tanpa terhambat batasan bahasa.  

Manga tersebut pun mulai dipublikasikan melalui sistem lisensi, yang 

memungkinkan bagi manga tersebut untuk didistribusikan ke luar Jepang. 

Beberapa manga-pun mengalami tahap translasi untuk menyesuaikan dengan 

budaya negara yang ditujunya. Bahkan dengan perubahan makna kata sekalipun, 

gestur yang divisualisaikan dalam manga masih bisa menyampaikan makna, di 

situlah keunggulan manga sebagai sebuah media penyampaian pesan. Publik saat 

ini dapat dengan mudah terpengaruh oleh media hiburan, melalui manga sebagai 

media, Jepang mempromosikan kebudayaan dan citra baiknya.  Dan dengan cara 

tersebutlah Jepang menempatkan manga sebagai alat diplomasi publiknya.   

 

4.2. Cool Japan Sebagai Usaha Pengembangan Industri Kreatif 

Istilah Cool Japan sendiri berasal dari sebuah artikel berjudul “Japan's 

Gross National Cool" yang ditulis oleh Douglas Mcgray pada tahun 2002.
87

  

Dalam artikel tulisannya, Mcgray menyoroti bagaimana super power ekonomi 

Jepang yang memuncak pada tahun 1980an runtuh di tahun 1990an. Dan dia 

menggaris bawahi bagaimana GNP yang jatuh di Jepang terkonversi menjadi 

Gross National Cool  (GNC) yang menjadi standart ukur bagi soft power Jepang. 
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88
 GNC sendiri menurut pandangan McGray adalah bentuk dari soft power.  

McGray pertamakali menyadari keberadaan soft power tersebut ketika membaca 

beberapa surat kabar mengenai Jepang.  Meski artikel tentang politik dan ekonomi 

Jepang sarat kesan pesimistik McGray  juga menemukan banyak artikel di bagian 

mode dan budaya yang menggambarkan bagaimana Jepang melahirkan berbagai 

tren baru dalam teknologi, seni, dan pop kultur. 

Artikel tulisan Mcgrey ini mulai banyak menarik perhatian publik Jepang 

setelah muncul translasi dari jurnal tersebut yang diberi judul “Theory of 

Founding Japan Through Culture” yang diterbitkan oleh majalah Tysuokoron 

pada Mei 2003.
89

  Dari translasi tersebut istilah cool japan mulai bermunculan 

dan dibawa ke dalam taraf diskusi akademik yang memunculkan banyaknya 

artikel dan jurnal ilmiah baru seperti beberapa artikel berikut : “IT Revolution 

from Japan: Japan Cool Spreading over Asia “(Okuno 2004), “Imitated Japan“ 

(Hamano 2005), “Japan’s Pop Power: Real Image of Contents that Change the 

World” (Nakamura and Onouchi 2006) dan “Cool Japan: Japan That The World 

Wants to Buy” (Sugiyama 2006).
90

   

Memanfaatkan hal tersebut Pemerintah Jepang melalui kementeriannya 

mengangkat Cool Japan sebagai bagian dari diplomasinya. Konten industri kreatif 

pun ikut turun tangan dalam memperkuat jajaran ini, seperti Nikkei BP majalah 
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bisnis berpengaruh menciptakan penghargaan Cool Japan bagi orang orang 

Jepang yang sukses mempromosikan kebuyaannya ke luar negeri.
91

 

Awalnya, Cool Japan merupakan sebuah program tentang budaya populer 

Jepang yang disiarkan di NHK TV tahun 2004. Seiring berjalannya waktu, 

program TV tersebut kemudian mulai diadaptasi menjadi sebuah kebijakan 

diplomasi luar negeri oleh MOFA. Di bawah MOFA, Pemerintah Jepang mulai 

memanfaatkan budaya populer untuk membentuk citra positif Jepang di mata 

dunia. 
92

 

Cool Japan  juga merupakan alat pemerintah untuk mendorong majunya 

industri kreatif, melalu diplomasi kultural. Demikian karena Cool Japan  

mendorong munculnya berbagai kebijakan industrial yang mendorong 

terwujudnya industry kreatif.  Melalui Cool Japan, pemerintah Jepang seolah 

ingin menunjukkan kepada dunia bahwa negaranya adalah negara yang baik, cinta 

damai, dan kaya akan budaya, tidak hanya budaya tradisional melainkan juga 

budaya populer seperti anime dan manga. 
93

 

Sebagai sebuah bentuk langkah image branding, Cool Japan memiliki 

beberapa strategi guna menyukseskan tujuannya.  Yang paling utama tentunya 

meningkatkan atraktifitas Jepang dan memanfaatkan pertumbuhan ekonomi 

global yang dihasilkan produk pop kultur untuk pertumbuhan ekonomi domestik 

Jepang.
94

 Lebih spesifik lagi Cool Japan tidaklah terbatasi hanya pada ekspansi 

                                                           
91

 ibid 
92

 Takeshi Matsui, Nation Branding Through Stigmatized Popular Culture: The “Cool Japan” Craze 
Among Central Ministries In Japan, Hitotsubashi University, 2014, hal 84 
93

 Ibid 
94

 MOFA  “Cool Japan Strategy Public-Private Collaboration Initiative” Cool Japan Strategy 
Promotion Council, 2015, hal 1 



53 
 

ekonomi namun juga sebagai bentuk kontribusi terhadap komunikasi, ekspansi 

barang dan jasa ke luar negeri.  Tentunya hal ini mendorong tingkat konsumsi 

terhadap produk produk kultural milik Jepang di negara negara lain.  Tak hanya 

peningkatan terhadap konsumeritas, apabila dihubungkan dengan antusias publik 

global terhada budaya Jepang maka dapat pula meningkatkan jumlah turis asing 

menuju Jepang. 
95

 Bisnis pada sektor privat merupakan penggerak utama Cool 

Japan, dan peran pemerintah juga memiliki esensi untuk mendukung strategi dari 

sektor privat tersebut.  Melalui peran peran divisi ini, maka sektor privat dapat 

menciptakan produk produk yang lebih atraktif, usaha jasa pun dapat lebih 

meningkat dan membentuk ekonomi yang ekspansif.  Dan tentunya 

menghidupkan kembali perekonomian Jepang yang lesu.
96

 

Sejak penunjukan serta inagurasi Kabinet Abe yang ke-2, Sekretariat 

Kabinet kala itu pun mendapatkan perang penting dalam mempromosikan Cool 

Japan, dan membentuk sekretariat khusus yang dinamakan “Cool Japan 

Secretariat” di dalam Dewan Promosi Cool Japan.
97

  Fase pertama yang 

dicanangkan adalah memperkuat kemampuan berkomunikasi dan 

menyebarluaskan Cool Japan.  Di Fase ke-2, Dewan Promosi Cool Japan akan 

membentuk citra Jepang sebagai negara yang dapat memberikan solusi kreatif 

terhadap segala tantangan dunia.
98

  Dan di fase ke-3, lebih terfokus pada 

membangun rencana bisnis yang akan meningkatkan ekonomi Jepang, 
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memberlakukan semua kebijakan Cool Japan sebagai sebuah ekosistem dan fokus 

pada pembangunan menjelang Olimpiade Tokyo 2020. Tentu saja tujuan utama 

Jepang adalah untuk menanamkan Strategi Cool Japan sebagai strategi nasional 

yang akan menambah nilai pada produk produk Jepang dan mengarah pada 

pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
99

 

Untuk mewujudkan strategi tersebut, tidak hanya Sekretariat Kabinet saja 

yang berperan penting dalam bergeraknya Cool Japan, adapun seperti yang 

penulis bahas di bab satu kementerian-kementerian turut andil dalam 

menggerakkan Cool Japan.  Beberapa kementerian tersebut anatara lain adalah: 

 

4.2.1  The Ministry of Foreign Affairs 

Secara garis besar Cool Japan  yang dibawa oleh MOFA dapat diartikan 

sebagai cultural diplomacy, yang bersumber pada soft power.  Berfokus pada 

pembentukan opini publik global, The Japan Foundation, yang merupakan 

isntitusi administrasi independen di bawah MOFA, membuat sebuah laporan  

yang menegaskan pentingnya citra nasional Jepang terhadap pengembangan 

ekonomi dan sistem sosial, maka Jepang membutuhkan konstruksi dan promosi 

citra nasional baru dengan memanfaatkan sumber-sumber potensial yang dimiliki 

oleh Jepang.  Dari sana solusi yang ditawarkan adalah dengan menggunakan 

produk kultural yang telah diekspose media luar.
100

 

Komitmen awal MOFA terhadap Cool Japan dapat dilihat dari event-

event tahunan yang diselenggarakan oleh MOFA.  Bisa dikatakan bahwa MOFA 
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adalah salah satu pihak yang berperan sebagai event organizer di setiap acara 

cultural yang mengusung budaya pop dan semangat Cool Japan.  Bahkan Taro 

Aso selaku Menteri Luar Negeri pada 2005-2007 dengan jelas menyatakan 

kecintaannya terhadap manga bahkan dalam pidatonya yang berjudul “Pandangan 

Baru pada Diplomasi Budaya: Panggilan untuk Praktisi Kebudayaan Jepang” di 

Universitas Digital Hollywood pada tahun 2006.
101

 

Diplomasi budaya yang dijalankan oleh MOFA melalui Cool Japan 

cenderung memetik hasil berkat kekayaan inteletual Jepang dalam bentuk pop 

kultur yang beraneka ragam, dan kebijakan mereka sendiri yang terfokus pada 

peningkatan soft power.  Namun yang tidak boleh kita lewatkan tentunya 

terlpilihnya Taro Aso seorang politisi pecinta manga sebagai Menteri Luar Negeri 

Jepang kala itu.  Hal ini memberikan pengaruh baik bagi MOFA, yang mana 

sedang membangun citra Cool Japan di mata dunia.
102

 

 

 4.2.2  Ministry of Economy, Trade and Industry 

Pada tahun 2011, METI mengambil alih kebijakan Cool Japan yang 

berdampak cukup signifikan pada perubahan tujuan dari Cool Japan itu sendiri. Di 

bawah METI, pemerintah Jepang mulai berorientasi dan berfokus pada nilai profit 

yang dihasilkan dari industri pop kultur.  Secara institusional METI berkolaborasi 

dengan Federasi Pebisnis Jepang (JBF), yang merupakan organisasi ekonomi 

terbesar yang menjadi suara penggerak di Jepang.  Pada 2002 JBF untuk pertama 

kalinya mendirikan seksi industri konten hiburan.  Untuk mensuport ekspansi 
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tersebut ke negara lain METI mempromosikan dua kebijakan yanga antara lain 

adalah perlindungan pada hak cipta dan promosi lisensi terhadap usaha usaha di 

pasar luar negeri.
103

 

Asosiasi distribusi konten ke luar negeri sendiri didirikan di tahun yang 

sama yaitu 2002, merupakan sebuah organisasi privat milik Jepang yang 

berfungsi sebagai content provider dan pengurusan hak cipta yang bertujuan 

untuk memberantas pembajakan dan mempromosikan distribusi secara legal 

terhadap segala jenis konten kreatif milik Jepang. Adapun promosi ke luar negeri 

yang dilakukan oleh perusahaan perusahaan kecil semuanya disupport dan diatur 

oleh JETRO, yang merupakan organisasi di bawah yurisdiksi METI.
104

 

 

4.2.3  The Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

Pada 2002, rencana dasar yang dicanangkan untuk manajemen ekonomi 

dan finasial pada rapat kabinet menekan MLIT untuk meningkatkan pemasukan 

Jepang pada sektor pariwisata.  Sehubungan dengan hal tersebut program Visit 

Japan diciptakan sebagai bentuk semboyan untuk meningkatkan arus wisatawan 

asing menuju Jepang. 

Pada Oktober 2006, MLIT menganggarkan biaya sebesar 67 milyar yen 

untuk melaksanakan penelitian vitalisasi regional melalui pertukaran pariwisata 

internasional menggunakan anime. Proyek ini dilakukan dengan kerjasama 

kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Sains dan Teknologi.  Cara yang 
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mereka gunakan adalah dengan memanfaatkan popularitas manga dan anime 

untuk menarik wisatawan.  Cara ini bisa dibilang merupakan adaptasi dari 

Asosiasi Industri Pariwisata Jepang dan Organisasi Listrik Kota Akihabara yang 

disebut dengan “New Discovery of Akihabara Tour”.  Akibahara sendiri 

merupakan kawasan pusat kota di Tokyo, dikenal juga dengan nama Kota Listrik 

Akibahara.  Kawasan ini diketahui secara luas sebagai pusat budaya pop kultur 

Jepang sperti anime, manga, games, dan juga  cosplay.  

Ketika industri pariwisata mulai dinilai oleh tiap cabinet sebagai salah satu 

jalan untuk mengentaskan ekonomi Jepang yang stagnan,  maka berangkat dari 

hal tersebut Japan Tourism Agency (JTA) pun didirikan pada 2008 sebagai biro 

kementerian ekstra di bawah naungan MLIT.  Setahun sebelumnya, pada Januari 

2007 undang-undang dasar promosi kepariwisataan diberlakukan, dan cabinet saat 

itu memutuskan rencana dasar promosi pariwisata nasional pada bulan Juni 2007 

untuk mempromosikan pariwisata nasional.  Dan tentunya JTA juga 

menggunakan porduk cultural Cool Japan sebagai bagian dari promosinya,  hal 

tersebut dapat dilihat dari Japan Expo yang merupakan konvensi terbesar yang 

menampilkan  produk pop kultur Jepang di Eropa, berkat kerja sama MOFA dan 

METI pada 2009. 

 

4.3. Distribusi dan Perkembangan Manga di Thailand 

Distribusi manga di Thailand melalui lisensi baru banyak di mulai pada 

tahun 1992.  Sebelum tahun tersebut banyak manga manga yang tidak begitu 

popular di Jepang didistribusikan tanpa jalur resmi di Thailand.  Namun kehadiran 
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manga hingga dikenal sebagai produk kultural Jepang oleh masyarakat Thailand 

sendiri sudah berawal sejak 1980an.  Pada kurun  waktu tersebut Thailand banyak 

mengimport manga popular dari Jepang, manga yang populer di Thailand kala itu 

adalah Doraemon. 

Manga yang dikarang oleh Fujiko F. Fujio ini, berkisah tentang kehidupan 

seorang anak pemalas kelas 5 sekolah dasar yang bernama Nobi Nobita  yang 

didatangi oleh sebuah robot kucing bernama Doraemon yang datang dari abad ke-

22.
105

 Doraemon dikirim untuk menolong Nobita agar keturunan Nobita dapat 

menikmati kesuksesannya daripada harus menderita dari utang finansial yang 

akan terjadi pada masa depan yang disebabkan karena kebodohan Nobita.  Manga 

Doraemon sendiri sebetulnya sudah masuk ke Thailand pada tahun 1970an, 

namun secara resmi baru dilisensi oleh Nation Edutainment pada tahun 1982.  

Publikasi yang dilakukan oleh Nation Edutainment mencakup 45 volume dari 

manga Doraemon, termasuk cerita Panjang dan cerita selingannya.
106

   

Gambar Publikasi awal komik Doraemon di Thailand 

 

Sumber: Pantip
107
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Pada publikasi awalnya, manga ini mengalami perubahan dengan 

melakukan penukaran arah baca sehingga semua halaman pada manga tersebut 

dibalik dari kiri ke kanan untuk mempermudah pembaca di Thailand yang 

terbiasa membaca dari kanan ke kiri.
108

  Namun karena hal tersebut juga terjadi 

beberapa kesalahan minor pada penerbitannya, seperti pada baju Nobita yang 

huruf N nya terbalik.
109

  Hal tersebut tidak hanya dialami oleh Doraemon namun 

juga pada judul judul manga popular lain yang masuk kala itu seperti huruf kanji 

yang juga terbalik pada baju Songoku dari manga Dragonball.  Permasalahan ini 

sendiri baru diselesaikan pada kurun waktu tahun 2015, dengan melakukan cetak 

ulang 45 volume manga Doraemon dengan format baca Jepang yaitu dari kiri ke 

kanan.
110

 

Untuk menghilangkan halangan dinding Bahasa beberapa nama karakter 

di manga Doraemon mengalami perubahan.  Seperti Doraemon menjadi 

Dorēmon, Dorami menjadi Dorēmi, Shizuka menjadi Shizu-Chan.
111

  Dengan 

berbagai langkah lokalisasi tersebut Doraemon menjadi semakin mudah dinikmati 

oleh masyarakat Thailand.  Popularitas Doraemon pun semakin meningkat, 

banyak anak-anak di Thailand kala itu mengkoleksi komik Doraemon, karena 

bentuknya yang sederhana dan lucu.  Popularitasnya tidak berhenti pada distribusi 

manga-nya saja namun adaptasi animasi Doraemon juga mengambil hati publik 

Thailand.  Langkah-langkah lokalisasi terhadap serial animasi Doraemon juga 
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dilakukan, antara lain proses editing serta pemotongan adegan, tanslasi dialog, 

serta sulih suara.
112

 

Iklan Iklan di Thailand Yang Menggunakan Doraemon 

 

Sumber: Gigazine
113

 

Popularitasnya di Thailand menjadikan Doraemon sebagai ikon Jepang.  

Robot kucing dari abad ke-21 yang sanggup memunculkan alat alat canggih di 

luar nalar manusia, hal tersebut membentuk citra Jepang sebagai nega maju 

dengan teknologi yang pesat.  Diperkuat dengan banyaknya import produk produk 

elektronik dari Jepang ke Thailand.  Secara sosio budaya Doraemon juga berhasil 

mengakar kuat ke dalam masyarakat Thailand, merchandise Doraemon banyak 

dijual dan laku di pasaran Thailand, iklan-iklan yang tersebar di sepanjang jalan 

juga memnculkan robot kucing ini.
114
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Gambar Lukisan Doraemon di Kuil Thailand 

 

Sumber: cctv
115

 

Bahkan Doraemon juga muncul di lukisan dinding sebuah kuil Thailand 

yang berumur 700 tahun, hal ini terjadi setelah kuil tersebut mengalami banjir 

besar pada 2002.
116

 Lukisan dinding kuil tersebut memudar lalu pihak kuil 

memanggil seorang pelukis untuk melakukan lukis ulang terhadap dinding kuil 

tersebut, tak disangka pelukis yang dikenal menyukai kucing tersebut juga 

memasukkan sosok Doraemon dalam lukisannya.  Pihak kuil yang mengetahuinya 

tidak keberatan, bahkan berterimakasih, karena sejak lukisan dinding itu dipugar 

semakin banyak pengunjung berdatangan.
117

 

Kesuksesan Doraemon di tahun 1980an juga diikuti oleh seri seri manga 

yang lain, seperti Dragon Ball, Slam Dunk, dan Jojo’s Bizarre Adventure yang 

telah mengisi toko-toko buku dan komik Thailand, menarik perhatian pembaca 

baik muda ataupun tua kala itu.  Terutama Dragon Ball menjadi judul manga yang 
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sukses di pasaran Thailand dan menjadi fenomena tersendiri, sama halnya dengan 

Doraemon seri ini juga mendapatkan translasi dan editing dalam Bahasa Thailand 

begitu juga seri animasinya.   

Gambar Songoku Tokoh Utama Dragon Ball 

 

Sumber: Imdb
118

 

Dragon ball sendiri berkisah tentang seorang anak laki-laki bernama Goku 

yang hidup di tengah gunung sendirian. Dia lalu bertemu dengan Bulma, seorang 

gadis muda genius, yang berusaha mengumpulkan 7 bola ajaib yang katanya bisa 

mengabulkan semua keinginan.
119

 Bola-bola tersebut dinamakan Dragon Ball.  

Dragon Ball pun menjadi standard bagi komik aksi yang ditujukan untuk remaja, 

di mana tokoh utama kalah dari musuh yang lebih kuat, kemudian tokoh utama 

berlatih dan berhasil menang dari musuh tersebut.
120

 

Kiprah Dragon Ball di Thailand tidak berhenti sampai di situ saja, animo 

masyarakat Thailand yang tinggi mendorong rumah produksi di Thailand untuk 

membuat adaptasi live action-nya. Hal ini mejadi sebuah prestasi tersendiri bagi 
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sebuah seri manga karena negara lain membuat adaptasi live action terlebih 

dahulu daripada negara asalnya.  Judul dari adaptasi live action tersebut adalah 

Dragon Ball:  The Magic Begin ditayangkan pada tahun 1986, dengan lokasi 

pengambilan gambar yang dilakukan di Nong Nooch Tropical Botanical Garden, 

Thailand.
121

 

Gambar Poster Adaptasi Live Action Dragon Ball 

 

Sumber: Comicbook
122

 

Dragon Ball pun menjadi pendorong bagi judul manga lain untuk semakin 

produktif dan mengejar pencapaian yang sama.  Namun judul judul manga minor 

tidak mendapatkan kesempatan lisensi dari publisher buku di Thailand, adapun 

judul judul minor tersebut didistribusikan oleh penerbit kecil tanpa lisensi dengan 
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kualitas yang sangat buruk.  Tentunya hal tersebut menjadi kerugian bagi industri 

manga Jepang.  Baru pada 1992 berkat peraturan hak cipta, semua manga yang 

dipublikasikan baik di dalam maupun di luar Jepang diharuskan melalui proses 

lisensi.  Adapun penerbit-penerbit Thailand yang berperan dalam distribusi ini 

adalah Nation Edutainment, Siam Inter Comics, Vibulkij, dan Bongkoch.
123

 

Tahun 90-an juga menjadi awal semakin banyaknya seri manga yang 

berhasil menjadi ikon kultural popupler saat ini, seperti One Piece dan Naruto.
124

  

Di Thailand sendiri manga Jepang telah menjadi pop kultur utama tahun 90-an, 

hal ini dapat terjadi berkat saluran televisi  yang disiarkan oleh Channel Nine 

Cartoon yang memang ditujukan untuk menyiarkan program anak anak. Setiap 

hari Sabtu pagi, program ini menayangkan berbagai macam acara animasi buatan 

Jepang, seperti Doraemon, Dragon Ball, Sailormoon, dan Detektif Conan.
125

  

Program ini menjadi titik akses bagi anak anak, untuk mencari volume manga 

terbaru dari seri favorit mereka. 

Ketertarikan masyarakat Thailand sendiri terhadap manga terbentuk 

karena kaya akan genre yang ditawarkan, dapat dinikmati oleh pembaca tanpa 

Batasan umur maupun gender, selalu ada manga yang sesuai dengan selera 

masing masing orang.
126

  Sebagai contoh manga seperti Doraemon yang memiliki 

cerita ringan dan berwarna tentunya akan sangat popular di kalangan anak-anak, 
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lalu Dragon Ball dengan berbagai ilustrasi yang penuh aksi menjadi ketrtarikan 

sendiri bagi kalangan remaja hingga dewasa. 

Tidak seperti halnya komik barat, manga Jepang jauh lebih bebas dalam 

mengekspresikan adegan adegan kekerasan, karena hal tersebut pula lah manga 

juga dapat dinikmati oleh kalangan dewasa.
127

  Sebagai contoh dapat dilihat 

melalui serial Detektif Conan, yang menampilkan adegan pembunuhan namun 

dengan cara yang halus membuat manga detektif dapat diterima di kalangan 

remaja dan dewasa.
128

  Kesuksesan industri manga di Thailand yang dapat 

diterima berbagai kalangan tentunya memberikan masukan positif bagi Jepang 

terutama dalam peningkatan ekonomi. 

Untuk mendukung ekspansi industry manga di Thailand Japan Manga 

Alliance mendirikan sebuah gerai merchandise, berupa CD, alat tulis, poster, serta 

manga dengan luas bangunan mencapai 560 meter persegi.
129

  Gerai yang dinamai 

Animate tersebut didirikan tepat di pusat Mah Boon Krong (MBK), sebuah lokasi 

perbelanjaan besar yang strategis di tengah kota Bangkok.  Gerai ini sendiri 

didirikan untuk mendorong masyarakat Thailand membeli produk produk asli 

dibandingkan bajakan yang kualitasnya rendah.
130

 

 Berdasarkan data yang dihimpun oleh Japan Manga Alliance di Thailand, 

permintaan komik pertahun di Thailand mencapai $54 milyar dan tentunya 

                                                           
127

 “A Guide To Bangkok For Nerds: Anime, Fandoms and Video Games” 
https://theculturetrip.com/asia/thailand/articles/a-guide-to-bangkok-for-nerds-anime-fandoms-
and-video-games/  diakses pada 19 Juni 2018 
128

 Ibid 
129

 “Japanese manga goods store opens in Bangkok”   
https://www.japantimes.co.jp/news/2016/02/06/national/japanese-manga-goods-store-opens-
in-bangkok/#.W00aodIzbIU  diakses pada 19 Juni 2018 
130

 Ibid 



66 
 

didapat dari setiap penjualan judul manga Jepang.  Bila ditotal jumlah valuasi dari 

industry manga mencapai kisaran $ 3,91 trilliun pada tahun 2017, dan secara 

marginal lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. 
131

  

 Manga tidak hanya berpengaruh pada keuntungan finansial yang 

didapatka Jepang, tapi juga mempengaruhi karya dari komikus asli Thailand.  

Gaya ilustrasi komikus Thailand saat ini banyak terpengaruh oleh gaya gambar 

mangaka Jepang.
132

  Bahkan komikus komikus asli Thailand mulai menerbitkan 

judul manga hasil karya mereka sendiri, sebagai contohnya adalah Teen Mom 

yang ditulis oleh komikus Thailand dengan nama pena Theterm.  Teen Mom 

sendiri bercerita tentan ibu muda yang mengasuh, membesarkan dan merawat 

anak anaknya.  Kisah yang dibawakan menjadi popular dan menarik perhatian 

pembaca karena kasus kehamilan perempuan di umur yang muda banyak terjadi 

di Thailand.  Bahkan seri manga ini mendapatkan adaptasi live action dan 

semakin meningkatkan popularitasnya.  Judul-judul manga hasil karya komikus 

Thailand yang lain pun mulai marak diterbitkan melalui platform-platform komik 

on-line seperti LINE Webtoon dan Ookbee.
133

 

 Perusahaan Jepang dengan skala yang leboh besar juga mendukung 

munculnya manga asli dari Thailand.  Salah satunya adalah Kadokawa, melalui 

anak perusahaan yaitu Sekolah Konten Kadokawa membuka sebuah sentral 

pelatihan di Bangkok, yang difungsikan untuk mengajarkan teknik produksi 
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manga layaknya orang-orang Jepang.  Bahkan tim kecil dibentuk oleh Kadokawa 

untuk memberikan kurikulum pelatihan bagi mahasiswa-mahasiwa desain dan 

seni di universitas-universitas Thailand.
134

 

4.4. Pengaruh Pop Kultur Jepang Terhadap Hubungan Jepang-Thailand 

Kebudayaan Thailand sendiri merupakan percampuran dari banyaknya 

budaya bangsa lain sejak dulu.  Tentunya perpindahan kebudayaan tersebut terjadi 

tiap kali muncul interaksi anatara Thailand dengan bangsa lain.  Dalam hal ini 

Jepang memiliki hubungan bilateral dengan Thailand yang tidak sebentar, 

hubungan ini telah mencapai 600 tahun lamanya.
135

  Bahkan Jepang juga turut 

berkontribusi terhadap modernisasi di Thailand yang ditandai dengan Deklarasi 

Persahabatan dan Perdagangan antara Jepang dan Thailand pada tahun 1887 di 

masa pemerintahan  Raja Chulalongkorn dari Thailand dan Kaisar Meiji dari 

Jepang yang keduanya dikenal sebagai ikon modernisasi di kedua negara.
136

  

Deklarasi ini juga menandai hubungan diplomatis resmi bagi kedua negara, 

dengan didirikannya kedutaan besar Thailand di Tokyo dan kedutaan besar 

Jepang di Bangkok pada tahun 1897.  Semakin Jepang bertambah sukses semakin 

besar pula pengaruh Jepang di Thailand. 

Masuknya produk kultural Jepang di Thailand menjadi penunjuk 

bahwasanya publik di Thailand telah menjadi konsumen tetap produk kultural 

Jepang.  Ketertarikan tersebut juga terlihat dari banyaknya kuliner Jepang yang 

menjamur di pangsa Thailand, mulai dari restoran berbintang hingga penjaja 
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makanan di jalan yang mulai mengadaptasi hidangan-hidangan asli dari Jepang.  

Adaptasi makanan tersebut tentunya tidak lepas dari bahan bahan yang identik 

dengan kuliner Jepang seperti halnya teh hijau dan wasabi.   Bahan makanan 

tersebut dipercaya oleh masyarakat Thailand sebagai makanan sehat dengan 

nutrisi tinggi.
137

 

Gambar Doraemon Pada Kemasan Makanan Berperisa Teh Hijau 

 

Sumber: Blippo
138

 

Munculnya ketertarikan publik Thailand pada produk kuliner tersebut 

tentunya tidak terlepas dari media promosi yang digunakan oleh Jepang di 

Thailand yaitu manga.  Dalam beberapa judul manga teh hijau menjadi minuman 

yang lekat dalam budaya Jepang, konsumsi teh hijau pun dapat dilihat dari 

beberapa potongan adegan judul-judul manga popular yang terbit di Thailand 

seperti Ikkyu-san dan Doraemon.
139

  Komunitas pecinta manga pun mulai 
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terbentuk dan mendiskusikan karakter-karakter dari judul favorit mereka, 

kecintaan pada karakter-karakter tersebutlah yang mendorong mereka untuk 

semakin tertarik dengan budaya yang ditampilkan pada manga tersebut. 

Tak hanya manga ketertarikan lain muncul dalam bentuk lain seperti 

cosplay, ketertarikan pada salah satu budaya popular dari Jepang tersebut juga 

mendorong mereka untuk memenuhi gaya hidup sesuai dengan pop kultur Jepang.  

Mereka melihat film-film buatan Jepang dan drama televisi Jepang, membaca 

manga serta buku dari Jepang, mendengarkan lagu lagu J-pop yang merupakan 

musik popular di Jepang, mengikuti fashion terbaru dari Jepang serta berbelanja 

pakaian di toko-toko pakaian milik Jepang.
140

  

Tabel Minat Masyarakat Thailand Terhadap Fashion Jepang, 2011 

 

Suka Terhadap Fashion 

Jepang Total 

Tidak Iya 

Jenis 

Kelamin 

Laki-laki Jumlah 133 144 277 

 Dalam % 48% 52% 100% 

Perempuan Jumlah 100 283 383 

 Dalam % 26,1% 73,9% 100% 

Total 
Jumlah 233 427 660 

Dalam % 35,3% 64,7% 100% 

Sumber: Waseda
141

 

Fashion dari Jepang juga merupakan produk kultural yang diterima 

dengan baik di Thailand.  Berdasarkan tabel di atas, kita temukan bahwa ada 

sekitar 64,7% orang baik laki-laki maupun perempuan yang menyukai fashion 

Jepang. Namun apabila kita melihatnya dari jenis kelamin kita dapati bahwasanya 

73,9% perempuan menyukai fashion Jepang sedangkan hanya 52% laki-laki yang 
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menyukainya.  Hasil ini mengindikasikan perempuan di Thailand memiliki 

ketertarikan yang lebih pada fashion Jepang dibandingkan dengan laki-laki.
142

 

Gaya rambut, pakaian, dan make up banyak ditiru oleh masyarakat 

Thailand setelah melihatnya dari majalah majalah fashion Jepang. Saat ini ada dua 

majalah fashion Jepang yang terbit di Thailand, yaitu S-Cawai!! dan Ray 

dipublikasikan oleh Shufunotomo, Co., Ltd.  Keduanya memiliki peran penting 

dalam mempopuler kan fashion Jepang di Thailand.
143

  Fashion Jepang bisa 

begitu terkenal di Thailand tidak karena peradaran media Jepang saja yang tinggi, 

namun juga dikarenakan struktur tubuh masyarakat Jepang dan Thailand tidak 

memiliki perbedaan yang jauh dibandingkan oleh fashion dari barat.
144

  

Gambar Sampul Majalah S-Cawaii 

 

Sumber: Waseda
145
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Dan karena popularitas dari berbagai macam produk kultural di atas 

masyarakat Thailand menjadi semakin tertarik kepada kebudayaan asli Jepang.  

Dan tumbuhlah kelompok kelompok yang telah terpapar dan menyukai budaya 

Jepang, disebut sebagai Japanophile.  Tren kemunculan Japanophile ini dapat 

kita lihat dari banyaknya murid-murid Thailand yang mempelajari bahasa Jepang.  

Jumlah murid-murid Thailand yang mempelajari bahasa Jepang, terus mengalami 

peningkatan dengan makin banyak datangnya pengajar  bahasa Jepang serta 

pendirian sekolah sekolah untuk kepentingan pembelajaran bahasa Jepang.
146

  

Bahkan bahasa Jepang sendiri masuk dalam kurikulum dan diajarkan di sekolah 

sekolah menengah atas, sekolah kejuruan, serta universitas di Thailand.  Adapun 

bila masyarakat Thailand ingin mendalami budaya Jepang terdapat institusi baik 

privat maupun publik yang menyediakan akses terhadap informasi tersebut. 

Tabel Jumlah Lembaga Bahasa Jepang, Guru Dan Siswa, 1975-1990 

Tahun 

Institusi 

Pendidikan 

Jumlah Pengajar Jumlah Murid 

1975 24 58 3.512 

1981 28 128 9.217 

1987 34 155 13.282 

1990 63 274 11.869 

Sumber: Kumpulan Data Statistik Japan Foundation. 

Apabila diperhatikan kita mendapati bahwasanya produk kultural Jepang 

mulai terlihat dia area urban sejak produk-produk tersebut menjadi bagian dari 
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gaya hidup modern yang signifikan.  Maka yang kita lihat bukan lah konsumen 

Thailand yang mengkonsumsi Jepang, namun konsumen tersebut tidaklah lebih 

dari mengkonsumsi citra budaya Jepang sendiri.  Namun perlu diketahui 

bahwasanya produk kultural Jepang bukan hanyalah satu satunya produk popular 

di Thailand, namun juga produk buatan Jepang untuk keperluan sehari-hari.
147

 

Dari penyebaran jenis-jenis produk produk kultural yang penulis bahas di 

atas, maka tahapan masuknya budaya Jepang dapat dibagi ke dalam 2 

tingkatan.
148

  Yang pertama, produk kultural Jepang tersebar melalui pertukaran 

barang, jasa, dan individu, meski hal ini merupakan hal lumrah dalam kondisi 

masyarakat terbuka.  Adapun aktor yang terlibat pada level hubungan ini tak lain 

adalah pemegang sektor bisnis Jepang dan Thailand juga masyarakat pada 

umumnya. Lalu pada tingkatan ke-2, munculnya pemahaman mendalam akan 

kebudayaan Jepang diantara kelompok kelompok tertentu di Thailand.  

Pemahaman pada tingkat ini tumbuh tidak lain karena kebudayaan Jepang sengaja 

dibina oleh pemerintah Jepang melalui sektor-sektor bisnis seperti industri 

otomotif, rumah tangga, music dan fashion yang kesemuanya beririsan langsung 

dengan Cool Japan.
149

  Adapun perusahaan perusahaan yang bersangkutan dapat 

dilihat di tabel berikut. 

Tabel Perusahaan-Perusahaan Jepang di Thailand 

Nama Perusahaan Tipe Bisnis Tahun Berdiri 

Lion Corporation ,Ltd Manufaktur barang rumah tangga 1967 
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Champ Ace Co., Ltd Manufaktur garmen 1969 

Thai Wacoal Public Co., Ltd Manufaktur pakaian 1970 

Raja Uchino Co., Ltd Manufaktur handuk, alas kaki 1973 

Thai Itokin Co., Ltd Fashion, Seragam 1982 

Thai Arusu Co., Ltd Toko dekorasi dan desain 1984 

Thai Takeda Lace Co., Ltd Manufaktur garmen  1984 

Thai Sekom Pitakkij Co Jasa Keamanan 1987 

Thai Shikibo Co., Ltd Manufaktur benang 1988 

Thai Staflex Co., Ltd Manufaktur benang 1988 

Molten Co., Ltd Manufaktur alat olahraga 1989 

Thai Fujiya Co., Ltd Produksi kue dan bahan kue 1990 

Thai Gunze Co., Ltd Manufaktur tekstil dan garmen 1990 

Thai Takaya Co., Ltd Manufaktur bahan jeans 1990 

Sumber: Waseda
150

 

Dengan kata lain terjadi institusionalisasi terhadap budaya serta ilmu 

pengetahuan tentang Jepang, dan disebarkan secara sistematis dengan banyaknya 

manfaat bagi masyarakat Thailand serta hubungan bilateral Jepang-Thailand.  

Kumpulan sumber daya manusia yang secara bertahap sengaja diperluas dan 

diberdayakan oleh pemerintah Jepang inilah yang kemudian disebut sebagai 

proses diplomasi kultural. 

Pengaruh dari produk kultural Jepang yang timbul dapat dikategorikan ke 

dalam 4 aspek.
151

  Aspek yang pertama adalah budaya politik,  Jepang telah 
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mendapat pengakuan serta pujian sebagai salah satu negara yang sukses dalam 

penerapan demokrasi.  Citra Jepang sebagai negara dengan system demokrasi 

yang stabil dan ekonomi yang cerah ini telah banyak menginspirasi masyarakat 

Thailand.  Hingga muncul sebuah konsep yang dinamakan “Japan Inc”, yang 

mendasari kesatuan antara pemerintah, birokrat, dan pelaku sektor bisnis.  Japan 

inc sendiri dapat diartikan dengan sebutan untuk perusahaan-perusahaan Jepang 

yang muncul pada tahun 1980-an dan yang mana saat itu pemerintah sangat dekat 

dengan sektor bisnisnya.
152

  Dengan bantuan pemerintah sektor bisnis pun dapat 

melaju pesat dan mengekspansi arena global dan menciptakan keajaiban ekonomi 

Jepang.  Berangkat dari hal tersebut konsep Japan Inc menjadi konsep yang 

diadopsi oleh Thailand, salah satunya dalam pengembangan kebijakan 

perlindungan terhadap property intelektual terhadap produk produk 

domestiknya.
153

 

Aspek ke-dua, budaya teknologi di Thailand juga terkena imbas dari 

Jepang, masyarakat Thailand memandang teknologi dari Jepang sebagai teknologi 

modern dan maju pada jaman nya.  Karena berangkat dari teknologi lah Jepang 

mampu menjadi salah satu negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang besar.  

Karena hal tersebut Thailand pun dengan mudah menerima FDI dari Jepang, 

seperti insutri otomotif, elektronik, dan tekstil.  Mengikat keseluruhan sektor 

industri Thailand tersebut dalam perkembangan teknologi Jepang.  Pertukaran 
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budaya teknologi melalui asosiasi promosi teknologi, telah memberikan pengaruh 

yang kuat kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Thailand.
154

 

Aspek ke-tiga adalah budaya bisnis di Thailand, sehubungan dengan 

perpindahan budaya teknologi, budaya bisnis di Thailand juga banyak 

terpengaruh dari Jepang.  Inti dari praktik bisnis di Jepang adalah pembentukan  

jaringan serta kooperasi di dalam jaringan itu sendiri.  Dengan interaksi Jepang-

Thailand yang makin kuat lewat perdagangan, kebudayaan lokal pun terkirim.  

Karena itulah produk produk cultural Jepang seperti sektor kuliner yang penulis 

jelaskan sebelumnya dapat terpromosikan dengan baik.  Tidak hanya produk 

kultural berupa fisik, karena ketertarikan budaya dan kebutuhan akan transaksi, 

masyarakat Thailand mulai banyak yang tertarik untuk mempelajari bahasa 

Jepang.  Hal ini terlihat dari banyak murid murid dari Thailand yang belajar 

bahasa Jepang.  Tentunya ketertarikan tersebut tidak serta merta timbul dari 

pengaruh budaya, namun juga kesempatan yang dapat diperoleh dengan makin 

luasnya jaringan pekerjaan masyarakat Thailand ke Jepang.
155

 

Aspek ke-empat, budaya konsumtif yang dimulai pada 1960-an,  saat itu 

laju investasi Jepang di sektor industrial di Thailand sangat deras, dengan 

diversifikasi produk dan kualitas yang tidak kalah dari produk barat,  produk-

produk Jepang kala itu berhasil menguasai pasar Thailand.  Meski hal tersebut 

menjadi salah satu penyebab terjadinya Anti-Japanese movement di Thailand, 

menyebarnya produk-produk Jepang di Thailand juga membentuk pola pikir 

konsumtif.  Adapun jenis produk yang tersebar kala itu adalah sepeda motor, 
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peralatan elektronik dan peralatan rumah tangga yang sebelumnya sulit untuk 

dimiliki oleh kalangan menengah ke bawah.  Akses yang lebih mudah terhadap 

produk produk tersebut, semakin membentuk pola pikir masyarakat Thailand 

menjadi semakin konsumtif.  Kehadiran media pop kultur seperti manga semakin 

memperkuat promosi produk Jepang di Thailand sehingga pola konsumtif 

masyarakat Thailand terhadap produk-produk Jepang makin meningkat.
156

 

                                                           
156

 Saikaew Thipakorn, Japan’s Cultural Diplomacy: Influence on Thai Society, Rian Thai : 
International Journal of Thai Studies, 2015, hal 213 



77 
 

BAB V DIPLOMASI PUBLIK JEPANG DI THAILAND MELALUI 

KEBIJAKAN COOL JAPAN 

 

5.1 Listening: Polling Opini Publik Thailand Terhadap Jepang 

Sejak 2008 MOFA selaku kementerian luar negeri Jepang dengan berkala 

melakukan polling opini terhadap masyarakat di negara negara ASEAN. Tentunya 

Thailand termasuk sebagai salah satu negara di dalamnya. Pada tabel polling opini 

di bawah ini terlihat opini yang dihimpun dari beberapa negara di Asia Tenggara.  

Dapat kita lihat dari opini yang dihimpun tersebut, kita dapat membandingkan 

nilai kepercayaan, pencitraan, ketertarikan pada budaya popular, citra Jepang 

sebagai negara damai, dan negara demokrasi dengan pembandingan tahun 

2008/2014. 

TABEL POLLING OPINI ASEAN 2008-2014 

Sumber :  MOFA
157

 

Pada tabel tersebut, kita dapat melihat tumbuhnya perkembangan positif, 

yang mana Jepang pada 2014 lebih dapat dipercaya oleh orang orang Asia 

Tenggara dibandingkan tahun 2008, hal ini terlihat sangat signifikan pada negara 

Thailand.  Proporsi yang besar ini menunjukkan bagaimana publik Thailand 

                                                           
157

 “Opinion Poll on Japan in ten ASEAN Countries” 
http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001780.html 



78 
 

melihat Jepang sebagai negara yang memiliki citra keren, dan tentunya orang 

orang Thailand sendiri juga memiliki ketertarikan tinggi terhadap budaya pop 

Jepang, hal ini telah terlihat sejak 2008 dan hingga 2014 meski peningkatannya 

kecil tetap menunjukkan angka yang tinggi.   

Hal ini juga menunjukkan bahwa kekuatan pop kultur yang mudah 

tersebar luas memang benar adanya, kemampuan untuk melewati batasan batasan 

negara.  Dan dalam konteks ini  memberikan Jepang banyak kesempatan untuk 

memperluas pandangan dunia terhadap citra dirinya, tentunya hal ini 

menunjukkan bahwasanya diplomasi cultural Jepang di Thailand berhasil 

dilakukan, dibandingkan di Myanmar dan Singapura, yang hasil pollingnya 

menunjukkan ketertarikan rendah terhadap aspek aspek budaya Jepang. 

Pada Maret 2017 MOFA memberikan komisi kepada Ipsos Indonesia 

sebuah perusahaan privat yang bergerak pada jasa pengumpulan informasi, untuk 

melaksanakan polling opini terbaru bagi negara-negara ASEAN termasuk di 

dalamnya adalah Thailand.  Polling tersebut menyertakan 300 koresponden 

dengan rentang umur 18 tahun hingga 59 tahun, melalu media on-line ataupun 

tatap muka secara langsung, adapun hasil polling tersebut dapat kita lihat pada 

bagan di bawah ini. 
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Bagan Persentase Ketertarikan Masyarakat Thailand Terhadap 

Bahasa Asing Pada Tahun 2017 

 

Sumber: MOFA
158

 

Selain melalui tabel tersebut kita juga dapat melihat ketertarikan Thailand 

kepada Jepang melalui jumlah masyarakat Thailand yang  mempelajari bahasa 

Jepang.  Melalui hasil survey terbaru, kita dapat melihat animo masyarakat 

Thailand yang besar untuk mempelajari bahasa Jepang pada grafik di atas.  Meski 

tidak menempati peringkat pertama kita dapat melihat bahasa Jepang menempati 

persentase tertinggi ke-2 setelah Cina dengan perbedaan 3% saja, Jepang 

mencapai 64% sedangkan bahasa Cina 67%.
159
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Bagan Alasan Masyarakat Thailand Mempelajari Bahasa Jepang 

Tahun 2017 

 

Sumber: MOFA
160

 

Dengan persentase yang tinggi tersebut tentunya pasti ada beberapa alasan 

yang mendasari mengapa masyarakat Thailand ingin mempelajari Bahasa Jepang.  

Melalui polling di tahun yang sama kita mendapati beberapa alasan penarik yang 

dapat kita terima, anatara lain ingin mengunjungi Jepang, ingin Berlibur ke 

Jepang, ingin bekerja di Jepang, ingin belajar di Jepang, ingin memahami budaya 

dan gaya hidup orang Jepang, dan ingin menikmati produk produk pop kultur 

Jepang.  Sebanyak 61% koresponden menjawab ingin mengunjungi Jepang, dan 

persentase tertinggi 72% ingin berlibur ke Jepang, sedangkan 26% penduduk 

Thailand ingin dapat bekerja di Jepang, pada persentase 16% diwakili oleh 

masyarakat yang ingin mengenyam pendidikan di Thailand, 48% ingin 

memahami budaya serta gaya hidup orang-orang Jepang, dan terakhir sebesar 
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40% masyarakat Thailand mempelajari Bahasa Jepang untuk dapat menikmati 

berbagai jenis produk pop kultur Jepang tanpa adanya batasan dinding bahasa. 

Melalui survei serta polling-polling di atas kita mendapati bahwasanya 

publik di Thailand lebih menerima keberadaan Jepang, serta pop kultur Jepang 

dapat diterima dengan mudah di Thailand.  Dan dari polling tersebut pula kita 

dapat menemukan keberhasilan dari beberapa program kementerian Jepang salah 

satunya adalah Visit Japan yang disponsori oleh MLIT.  Dengan ketertarikan 

yang tinggi bagi masyarakat Thailand untuk berlibur dan mengunjungi Jepang, 

maka arus wisatawan dari Thailand pun akan meningkat.  Tentunya semua hasil 

polling di atas menunjukkan arah positif terhadap  tercapainya tujuan Cool Japan.  

 

5.2 Advocacy: Delegasi Kebudayaan  Jepang ke Thailand 

Dalam konteks tulisan ini tentunya penulis menghubungkan pada kondisi 

Jepang-Thailand, tentang pemilihan advokasi yang dilakukan Jepang dan 

pengirimannya ke Thailand. Dewasa ini MOFA melaksanakan bentuk advokasi 

ini dengan pemilihan Doraemon sebagai ambassador Jepang.
161

  Pada tanggal 19 

Maret 2008 berlangsung upacara pelantikan Duta Besar Budaya Animasi di 

Kementerian Luar Negeri Jepang, dan Menteri Luar Negeri Jepang pada saat itu, 

Masahiko Koumura menyerahkan kepada Doraemon surat penunjukan sebagai 

Duta Besar Budaya Animasi.  

Koumura menyatakan besar harapan agar Doraemon sebagai Duta Besar 

Budaya Animasi dapat berkeliling ke berbagai tempat di dunia untuk 

                                                           
161
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memperkenalkan Jepang, dan beliau sendiri akan bekerjasama dengan Doraemon 

dan rekannya Nobita untuk menjadikan masyarakat seluruh dunia makin akrab.
162

 

Kunjungan Doraemon ke Thailand pun menjadi salah satu bagian dari event yang 

tidak dilewatkan, terutama kunjungannya ke kawasan Pak Kret guna memotivasi 

anak anak dengan disabilitas.
163

 

Foto Doraemon di Pak Kret Thailand 

 

Sumber: MOFA
164

 

Pemilihan Doraemon sebagai ambassador di Thailand merupakan 

keputusan yang penulis anggap tepat dalam pendekatan budaya di Thailand.  

Karena Doraemon sendiri adalah salah satu bentuk properti intelektual yang 

paling diterima di Thailand, bahkan melekat dalam keseharian masyarakat 

Thailand.  Sejak 1970-an Doraemon telah dikenal oleh masyarakat Thailand, 

meskipun manga Doraemon kala itu diterbitkan tanpa lisensi oleh beberapa 

publisher.  Sejak1982, distribusi manga ini telah terlisensi dengan Nation 

Edutainment sebagai pemegang lisensinya dan sebanyak 45 volume manga, tidak 
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termasuk spin off  telah terdistribusi hingga kini. Tak ayal dengan waktu selama 

itu Doraemon telah menciptakan tempat tersendiri di hati masyarakat Thailand 

dalam beberapa kesempatan kita bahkan dapat melihat kehadiran Doraemon 

dalam sebuah ritual pemanggilan hujan.
165

 

Tidak hanya MOFA pihak lain juga turut serta berperan dalam 

mempromosikan kebudaya an Jepang melalui pengiriman delegasinya. Seperti 

Agency for Cultural Affairs (ACA) misalnya.  Agensi ini merupakan lembaga 

khusus yang didirikan oleh Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Sains 

dan Teknologi, yang juga merupakan sebuah lembaga yang mempromosikan 

industri kreatif.  ACA sendiri cukup banyak mengirimkan delegasi kebudayaan 

nya ke Thailand.  Tercatat sejak 2008 hingga 2015 sudah enam delegasi 

kebudayaan yang dikirmkan oleh ACA ke Thailand.  

Tabel Kunjungan Delegasi Kebudayaan dari ACA ke Thailand 

TAHUN NAMA LATAR BELAKANG 

2008-2010 Fumiko Boughey  Japanese Tea Master 

2011 AUN (Ryohei Inoue, 

Kohei Inoue, 

Hideyuki Saito) 

Traditional Japanese Instrument 

Performance Group 

2012 The Condors Group Dance Company 

2014 Toshiki Okada  Sutradara dan Penulis 
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2015 Shuji Onodera Penari Kontemporer, Pantomim, Pemilik 

Perusahaan Derashinera 

2015 Ryoko Aoki Penampil Noh 

Sumber: Bunka
166

 

Dari tabel tersebut meskipun tidak rutin setiap tahunnya, namun dapat kita 

lihat Jepang mengirimkan beberapa orang yang tepat sebagai delegasi kebudayaan 

mereka, seperti Fumiko Boughey misalnya.  Dari pengiriman ini dimungkinkan 

pula tumbuhnya tren teh hijau di Thailand saat ini, karena budaya Thailand akan 

konsumsi the sendiri cukup kental dalam keseharian mereka.  Adapun program 

yang dijalankan oleh Fumiko Boughey kala itu mencakup pengenalan tentang 

budaya upacara minum teh di Jepang, dan pembelajaran tentang prosesinya. 

Lalu kelompok musik tradisional dari Jepang AUN ditunjuk pada 2012 

untuk menampilkan permainan musik tradisional dari Jepang dengan 

menggunakan samisen dan perkusi.  Mereka menampilkan gubahan musik orisinil 

mereka di Thailand untuk memberikan impresi dan mendemonstrasikan budaya 

musik tradisional Jepang.
167

  Setelah memperkenalkan musik tradisional mereka 

Jepang menunjuk kelompok tari yang bernama The Condor pada tahun 

selanjutnya, untuk menunjukkan bahwa budaya Jepang tidaklah kaku dan 

tertutup, melalui group tari ini mereka mempertontonkan sebuah bentuk tari 

kontemporer namun tetap memberikan cirri khas Jepang kepada khalayak di 
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Thailand.  Dengan 12 anggotanya, Ryohei Kondo pemimpin kelompok tari ini 

menampilkan koreografi mereka di Thailand.
168

  

Toshiki Okada  sorang penulis naskah drama dan sutrada ditunjuk sebagai 

delegasi budaya pada 2014, ia menampilkan drama tulisannya di Theater 

Patravadi Bangkok. Acara yang dipentaskan sebagai perlambang kehidupan 

kontemporer  masyarakat Jepan.
169

  Shuji Onodera seorang producer and 

sutradara ditunjuk untuk melanjutkan kiprah Okada di Thailand. Dengan bantuan 

Japan Foundation, Bangkok dan kerja sama dengan Bangkok Art and Culture 

Center ia mempersembahkan pertunjukan teater yang unik melalui kelompok 

Derashinera yang dibina olehnya.  Karya uniknya ini sulit untuk dikategorikan  

sebagai tari, teater atau, pantomime. Karena di dalamnya menggabungkan 

pantomim, tari kontemporer, balet, butoh, akting dan banyak lagi. Tentunya hal 

unik tersebut dimaksudkan untuk menarik perhatian masyarakat Thailand 

terhadap budaya kontemporer Jepang.
170

 Ryoko Aoki adalah seorang Noh 

Performer, yang telah lama berlatih di Inggris dan Jerman.  ACA menunjuknya  

2015 untuk mewakili Jepang di Thailand dengan permainan musiknya
171
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5.3. Cultural Diplomacy: Pusat Budaya Dan Event Event Kultural  

Diplomasi kultural yang dibawa oleh pemerintah Jepang adalah pertukaran 

kebudayaan.  Sebetulnya diplomasi kultural yang dibawa Jepang ke Thailand 

telah dimulai sejak sebelum perang dunia ke-2 pada masa Raja Chulalongkon, 

yang mana mendukung anak-anak dari keluarga terpandang untuk belajar di 

Jepang.  Lebih jauh lagi, dengan kerja sama pemerintah Jepang raja memanggil 

banyak ahli dari Jepang untuk bekerja di Siam guna mendukung pembangunan 

negaranya terutama di bidang agraria dan pendidikan.
172

 

Dalam sejarah modern sendiri, diplomasi kultural Jepang mulai terbentuk 

sejak 1938 dengan didirikannya  Institusi Kebudayaan Jepang-Thailand yang 

ditangani langsung oleh MOFA pada saat itu.  Aktifitas yang dilaksanakan di 

dalam institusi tersebut antara lain mencakup pembelajaran bahasa Jepang, 

penyebaran informasi tentang Jepang, perpustakaan literatur Jepang, konsultan 

tentang pendidikan lebih jauh di Jepang, dan penerbitan buku.
173

 

Diplomasi kultural memiliki efek resiprositas, yang dalam konteks ini 

pertukaran dari Jepang membuat Jepang sendiri memiliki akses untuk 

mempelajari budaya Thailand. 
174

  Selanjutnya ketika orang-orang Thailand an 

Jepang telah saling memahami satu sama lain, maka dengan sendirinya mereka 

akan menciptakan program pertukaran budaya.  Dengan begitu pemerintah Jepang 

dapat fokus pada pemberian bantuan di sektor bisnis, dan diwaktu yang sama 
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pelaku bisnis sendiri juga bekerja dengan Japanese Foundation untuk mendukung 

berbagai macam program pertukaran budaya.   

Pusat budaya Jepang sendiri, telah didirikan di Thailand sejak 1974, atas 

prakarsa Japanese Foundation di Bangkok.
175

 Yang mana didirikan untuk 

membantu menjelaskan posisi Thailand dalam diplomasi Jepang di Asia 

Tenggara.  Pembentukan Japan Foundation di Thailand sendiri tidak lepas dari 

keberadaan sumber daya manusia dari Thailand yang mempelajari tentang Jepang, 

maka dari itu keberadaan Japan Foundation didesain tidak hanya untuk menyebar 

luaskan kebudayaa Jepang itu sendiri, namun juga menduku institusionalisasi 

pengetahuan tentang Jepang dan kebudayaan Jepang di Thailand melalui sumber 

daya manusia yang ada. 

Japan Foundation di Bangkok memiliki 3 departemen yang menyediakan 

layanan bagi masyarakat Thailand antara lain departemen budaya dan seni, 

depertemen bahasa Jepang, serta departemen pendidikan dan pertukaran pelajar. 

Departemen seni dan budaya difungsikan sebagai penyelenggara aktifitas 

kebudayaan sekaligus organizer di setiap event event budaya Jepang.
176

  Adapun 

aktifitas kebudayaan yang dilakukan bervariasi mulai dari mempromosikan 

pertukaran budaya dan menumbuhkan keanekaragaman budaya di Thailand.  

Adapun variasi event-event kebudayaan yang diadakan meliputi pameran seni, 

konser music, pertunjukan panggung, seminar akademis, dan pemutaran film. 

 Di departemen bahasa, fokus kegiatan dilakukan pada penyediaan 

pengajar bahasa Jepang di tiap tingkatan pelajar kepada intitusi pendidikan 
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terkait.  Tentunya hal ini juga termasuk dalam pelatihan guru-guru Thailand 

dalam pendidikan bahasa Jepang, serta pengembangan bahan pembelajaran.  

Sedangkan pada departemen pendidikan dan pertukaran pelajar, ditujukan untuk 

memfasilitasi pertukaran intelektual dengan pemberian program program 

beasiswa yang bisa digunakan untuk mengembangkan pendidikan lebih jauh di 

Jepang.  Adapun program pertukaran intelektual yang dimaksud juga mencakup 

kolaborasi proyek penelitian dan  menyediakan platform dialog untuk 

meningkatkan pemahaman masalah regional atau global serta mencari langkah-

langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut.
177

 

Pada tahun 2007 atas prakarsa Taro Aso yang saat itu menjabat sebagai 

Menteri Luar Negeri diselenggarakanlah sebuah audisi dalam skala internasional 

yang dinamakan dengan The International MANGA Awards sebagai salah satu 

bagian dari program Cool Japan.
178

  Audisi ini diciptakan untuk mewadahi 

komikus-komikus yang berada di seluruh penjuru dunia untuk ikut berkarya dan 

mempublikasikan karyanya dalam bentuk manga.  Ajang ini merupakan acara 

rutin yang dilakukan setiap tahun sekali dan menjadi salah satu audisi dengan 

penghargaan yang sangat prestisius bagi seluruh komikus asing.   

Dengan barisan juri yang diisi oleh mangaka professional Jepang, 

membuktikan bahwa audisi ini tersaring dengan sangat ketat dan adapun 

finalisnya akan membawa nama bagi negara mereka.  Acara ini juga 

diselengarakan berkat kerjasama Japan Foundation dan  finalis pemenang audisi 

akan diundang dan mendapatkan penghargaan di Jepang.  Adapun finalis yang 
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diundang dibagi menjadi dua, pemenang yang mendapatkan medali emas 

sebanyak satu orang, dan pemenang yang mendapat medali perak sebanyak tiga 

orang.  Selain menerima penghargaan setiap finalis yang diundang tersebut 

mendapatkan kesempatan untuk mengikuti perjalanan wisata di Jepang sebagai 

bagian dari promosi budaya Jepang.   

Tabel Pemenang Kontes Manga Award 2007-2017 

Tahun Peraih Medali Emas Judul Negara Asal 

2007 Lee Ching Ching Sun Zhi’s Tactics Cina 

2008 Lau Wan Kit Feel 100% Cina 

2009 Jakraphan Huaypetch Super Dunker Thailand 

2010 Zang Xiaobai Si loin et si proche Belgia 

2011 
Joe Kelly dan JM Ken 

Niimura 
I kill The Giants Amerika/Spanyol 

2012 Kosin Jeenseekong Listening to The Bell Thailand 

2013 Prema Jatukanyaprateep Bokbig Thailand 

2014 Nambaral Erdenebayar Bumbardai Mongolia 

2015 Asaf Hanuka The Divine Israel 

2016 Joel Parnotte dan Xavier 

Dorison 

The Master of Arm Belgia 

2017 Pablo Guerra dan Henry 

Diaz 

Two Aldos Kolumbia 

 

Sumber: MOFA
179

 

                                                           
179

 “The International Manga Awards” http://www.manga-award.mofa.go.jp/index_e.html 
diakses pada 8 September 2016 

http://www.manga-award.mofa.go.jp/index_e.html


90 
 

Hingga tahun 2017 tercatat sudah sebelas kali acara ini diselenggarakan 

dan telah diikuti oleh lebih dari 500 kontestan 
180

  Kontestan dari Thailand juga 

banyak yang mendapatkan kesempatan untuk menerima penghargaan seperti pada 

perhelatan ke-7, di mana komikus Thailand dengan nama Prema Jatukanyaprateep 

berhasil membawa medali emas berkat karyanya yang berjudul Bokbig.  Ajang ini 

pun menjadi salah satu bentuk program pertukaran budaya melalui media pop 

kultur, yang dapat mempererat hubungan Jepang dengan Thailand.
181

 

 Tidak hanya dilakukan oleh MOFA namun berbagai event kultural juga 

diadakan oleh kementerian kementerian lain.  METI misalnya, dengan program  

JAPAN WEEKEND yang diadakan di Bangkok Thailand merupakan bentuk 

kerjasama dengan JETRO.  Event ini tentu saja diadakan untuk mempromosikan 

pop kultur Jepang, dengan menghadirkan musisi serta event event yang berkaitan 

dengan manga. 

Selain pengiriman delegasi ke Thailand ACA juga berperan aktif dalam 

penyelenggaraan event kebudayaan Jepang di Thailand, salah satunya adalah 

“Sejarah Kesenian Jepang: Kehidupan dan Keyakinan” yang diadakan di Museum 

Nasional Bangkok.  Acara tersebut baru saja diselenggarakan pada tahun 2017-

2018 atas kerjasama ACA, Museum Nasional Tokyo, Museum Nasional Kyushu, 

Departemen Kesenian,dan Kementerian Budaya Thailand, juga bantuan dari 

JapanFoundation.
182
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ACA juga mengadakan festival tahunan yang diberi nama Festival Media 

Seni Jepang sejak 1997.  Secara mendetail ACA mendeskripsikannya “media 

seni” di dalam bab 9 Hukum Dasar Promosi Seni dan Budaya sebagai seni yang 

menggunakan computer dan peralatan elektronik lain seperti halnya film, manga, 

dan animasi.   

Lebih jauh lagi untuk meningkatkan kesadaran pembaca di Thailand,  

dengan menggandeng Penerbit Kadokawa, didirikanlah The Kadokawa Animation 

and Design School pada Maret 2016.  Kadokawa dengan bantuan perusahaan 

Kinokuniya, Pasona Group, dan Cool Japan Fund mendirikan Sekolah sekolah 

animasi ini di Bangkok sebagai bagian dari Cool Japan Fund dari pemerintahan 

Jepang dengan anggaran 4. 4 juta dollar. Sekolah tersebut didirikan di Thailand 

dengan melihat adanya potensi pasar di Thailand, sehingga peluang penyebaran 

budaya Jepang di Thailand mempunyai prospek yang baik.
183

  

 

5.4 Exchange Diplomacy: Pertukaran Pelajar Jepang-Thailand 

Jepang sendiri telah menyadari pentingnya pertukaran pelajar sebagai cara 

untuk memperkuat hubungan Jepang dengan negara lain.  Hal tersebut dapat 

dilihat pada pidato Junichiro Koizumi di Singapura, yang mana beliau nyatakan 

bahwasanya kerja sama yang baik membutuhkan tujuan yang sama dengan pihak 

lain, maka untuk mecapai lebih dari itu kerjasama yang baik membutuhkan 
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pertukaran ide, opini, dan individu.
184

  Maka hasilnya, Jepang banyak 

mempromosikan pertukaran antara individu dangan individu di negara lain yang  

berfokus pada program pertukaran pelajar dan pertukaran pemuda. 

Ketika Pemerintah Jepang secara serius meluncurkan program diplomasi 

kebudayaannya melalui Japan Foundation, pertukaran individu dipercaya sebagai 

cara paling efektif untuk mendorong pertukaran kebudayaan.  Terutama 

pertukaran kebudayaan yang dilaksanakan dalam betuk program pertukaran 

pelajar jangka panjang.  Hal ini menjadi sangat penting ketika orang-orang 

dengan kebudayaan yang berbeda membagi pengalamannya dalam periode yang 

panjang guna mempelajari kebudayaan satu sama lain.  Kelompok yang terpilih 

dalam mengakses informasi tentang budaya Jepang ini, nantinya diharapkan untuk 

menyebar luaskan budaya Jepang ke masyarakat yang lebih luas. 

Sejak 1983 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan 

Teknologi Jepang (MEXT) telah mempresentasikan "Rencana untuk Menerima 

100.000 Siswa Internasional ". Tujuan dari rencana ini adalah untuk melakukan 

penerimaan  jumlah siswa asing dengan kualitas serta kuantitas yang sesuai di 

awal abad ke-21. Sesuai dengan rencana ini, MEXT telah bekerja untuk 

meningkatkan kualitas diri guna menjadi tuan rumah bagi siswa pertukaran 

pelajar, mulai dari sebelum kedatangan mereka ke Jepang serta setelah mereka 

kembali ke nagara asal mereka.
185

  Sebagai hasilnya, jumlah siswa asing yang 

belajar di universitas dan institusi pendidikan di Jepang mengalami peningkatan 
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drastis, yang sebelumnya hanya diperkirakan mencapai kira-kira 10.000 orang per 

tahun pada 1983, meningkat menjadi sekitar 110.000 pada tahun 2003, melebihi 

target yang telah ditentukan.  Lebih jauh lagi, jumlah tersebut meningkat ke angka 

tertinggi sepanjang masa sekitar 120.000 pada tahun 2005.
186

 

Melihat hal tersebut Dewan Pendidikan mengadakan rapat untuk 

membahas kebijakan pertukaran pelajar yang baru.  Laporan yang dihasilkan dari 

rapat ini mencakup upaya promosi baik penyedia layanan dan pengiriman siswa, 

meningkatkan kualitas penyedia layanan serta menarik siswa siswa berkualitas 

untuk bergabung ke dalam program pertukaran pelajar, memberikan layanan 

komprehensif melalui Japan Student Services Organization (JASSO)  sebagai 

pemegang peran sentral.
187

 

Adapun sesuai dengan laporan tersebut, MEXT bertujuan untuk 

mempromosikan program pertukaran pelajar dengan meningkatkan prosedur 

penerimaan beasiswa melalui pemerintah dan sumber-sumber lain atau 

pembiayaan yang dilakukan oleh siswa sendiri seperti, serta memberikan 

beasiswa kehormatan untuk meningkatkan sistem pendukung bagi siswa luar 

negeri. Kemudian mempromosikan program pertukaran jangka panjang dan 

program studi luar negeri jangka pendek untuk mendukung pelajar asing agar 

mendapatkan kesempatan studi lebih lanjut di Jepang. 

Secara spesifik instansi di Jepang yang mengatur dan menjalankan 

pertukaran pelajar dilakukan oleh Japan Student Services Organization (JASSO). 

Merupakan institusi administratif independe di bawah yurisdiksi MEXT.  Secara 
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komprehensif institusi ini mengelola program beasiswa, program dukungan untuk 

siswa asing, dan program dukungan siswa. Tujuan dari program-program ini 

adalah untuk mendorong pengembangan individu-individu kreatif yang, kaya 

akan humanisme, dan akan menjadi pemimpin masyarakat di generasi berikutnya, 

sementara pada saat yang sama untuk mempromosikan pemahaman dan 

pertukaran internasional. 
188

  Adapun alur penerimaan pertukaran pelajar di 

Jepang dapat dipahami melalui bagan berikut: 

Outline Program Pertukaran Pelajar Yang Dilaksanakan oleh JASSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: JASSO 
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 “About JASSO (Japan Student Services Organization)” 
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MEXT 

1. Pembayaran uang beasiswa 

untuk siswa asing 

2. Survey/pelatihan terkait guna 

mendukung siswa asing.  

 
Japan Scholarship Foundation 

1. Pembayaran beasiswa dan 

pinjaman. 

2. pembayaran kembali, 
Asosiasi Pendidikan Internasional 

Jepang 

1. Pemeriksaan pada admisi 

Universitas Jepang untuk siswa 

internasional. 

2. Tes Kemahiran Bahasa Jepang 

3. Tes kompetensi Pengajaran 

Bahasa Jepang 

JASSO 

1. Pemberian pinjaman bantuan 

keuangan kepada siswa Jepang 

2. Pembayaran uang beasiswa 

untuk siswa internasional 

3. Proyek pertukaran pelajar 

internasional 

4. Proyek dukungan siswa 

https://www.jasso.go.jp/en/about/organization/index.html
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JASSO sendiri cukup banyak bergerak di wilayah Asia Tenggara, dan 

termasuk di dalamnya adalah Thailand.  Minat masyarakat Thailand sendiri untuk 

belajar bahasa Jepang sangat tinggi, sesuai dengan polling yang penulis sertakan 

di sub bab 1, banyak masyarakat Thailand yang belajar bahasa Jepang dengan 

tujuan untuk melanjutkan pendidikannya di Jepang. 

Tabel Jumlah Siwa Pertukaran Pelajar Dari Thailand 

Tahun Jumlah Siwa 

2013 2876 orang 

2014 3250 orang 

2015 3526 orang 

2016 3842 orang 

2017 3885 orang 

Sumber: JASSO
189

 

 Dari tabel di atas dapat kita lihat pengkatan yang signifikan setiap 

tahunnya. Tanpa adanya penurunan peminatan maka dapat kita simpulkan 

bahwasanya masyarakat di Thailand memiliki kedekatan tersendiri dengan 

Jepang.  Dan menandakan diplomasi cultural yang dilakukan oleh Japan 

Foundation berhasil membentuk opini masyarakat Thailand. 

 

5.5 International News Broadcasting: Konten Televisi Jepang yang Dieksport 

 

Di Jepang ada beberapa cara untuk melakukan eksport pada konten 

televisi lokal, salah satunya adalah menyulih suara ataupun melakukan siaran 

ulang program program TV Jepang melalui perusahan broadcast asing.  Namun 

dengan semakin meluasnya negara negara yang mengimpor program televisi 
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Jepang, maka menjadi semakin penting bagi eksportir untuk tetap 

mengembangkan berbagai macam variasi program broadcast yang sesuai dengan 

gaya hidup dan budaya negara tujuan.  Dalam beberapa kesempatan konten 

orisinil tersebut mungkin membutuhkan modifikasi untuk dapat sesuai dengan 

kondisi dan ketentuan negara yang akan menayangkan konten tersebut. 

Tayangan televisi di Jepang memiliki variasi genre yang mendukun untuk 

dieksport.  Maka penulis melihat hal ini sebagai sebuah kesempatan untuk 

memperkenalkan budaya Jepang yang atraktif dalam berbagai sudut pandang.  

Seperti menampilkan budaya modern Jepang ke pemirsa asingmelalui tayangan 

animasi ataupun drama, dan berbagai macam tayangan yang dapat mengenalkan 

tentang fashion di Jepang, makanan, gaya hidup, berbagai macam produk lokal 

andalan, pop kultur, musik, serta berbagai publikasi tentang program luar negeri 

Jepang.  Sebagai tambahan, pengelolaan konten televisi yang didistribusikan 

secara internasional dapat menjadi media promosi bagi kebijakan Cool Japan.  

Maka pertumbuhan konten tayangan televisi di Jepang dapat menjadi salah satu 

kunci dalam suksesnya Cool Japan.
190

 

Penilaian konten televisi di Jepang sendiri dapat dihitung melalui total 

pendapatan yang dihasilkan dari penjualan hak untuk menyiarkan kembali 

program tersebut dan pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan terkait yang 

mencakup penjualan hak merchandising, hak distribusi videogram, format, hak 

pembuatan ulang, dan hak distribusi online.  
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Adapun penjelasan terkait penilaian di atas dapat dijabarkan sebagai 

berikut. Penjualan hak untuk menyiarkan kembali program adalah penjualan hak 

untuk menyiarkan program televisi yang sudah selesai pada waktu siaran ke pihak 

ketiga dalam konteks ini stasiun TV negara tujuan. Program yang diekspor 

disiarkan di negara atau area lain setelah pelokalan program-program ini dengan 

cara seperti subtitling atau dubbing. Penjualan hak merchandising adalah 

penjualan hak untuk lisensi, memproduksi dan mendistribusikan merchandise 

karakter program animasi, dll. Penjualan barang itu sendiri dikecualikan dari 

kategori ini. 
191

 

Penjualan hak distribusi videogram adalah penjualan hak untuk 

mendistribusikan videograms program televisi di negara-negara pengimpor dan 

daerah-daerah. Penjualan videogram itu sendiri juga dikecualikan dari kasus-

kasus ini. Format penjualan adalah penjualan konsep program televisi orisinal 

seperti acara Bisnis, Pertunjukan Permainan, Talent Show, dll. Penjualan hak 

remake adalah penjualan hak untuk membuat ulang program televisi orisinal 

seperti drama. 
192

 

Penyiar pihak ketiga di negara-negara pengimpor menyiarkan program-

program televisi baru berdasarkan dokumen asli menggunakan bahan lokal dan 

aktor/aktris negara asal. Penjualan hak distribusi online adalah penjualan hak 

untuk melokalisasi konten televisi dan mendistribusikan konten secara online ke 

distributor atau platform online pihak ketiga.
193

 Jenis penjualan lainnya termasuk 
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penjualan hak untuk menggunakan materi rekaman dalam program televisi yang 

ada, dan penjualan semacam ini juga menjadi populer.
194

  

Setiap tahunnya pemerintah Jepang menerbitkan penilaian terhadap 

konten televisi yang dieksport The Ministry of Internal Affairs and 

Communications of Japan (MIC) menagani survei ini. Hingga 2011, satu-satunya 

pendapatan yang disurvei adalah melalui penjualan dari hak untuk menyiarkan 

kembali program secara internasional.  Namun sejak 2012, MIC mulai melakukan 

pendapatan total dari penjualan hak merchandising, hak distribusi videogram, 

format, hak pembuatan ulang, dan hak distribusi online.
195

 

 MIC memperluas area surveinya dengan tujuannya melakukan 

diversifikasi metode penjualan internasional pada tahun tersebut.  Berdasarkan 

laporan IMC, konten televisi eksport Jepang mendapatkan penghasilan sebesar 

131milyar dollar. Penjualan dari hak untuk menyiarkan kembali berkontribusi 

terhadap 60% penghasilan sedangkan 40% sisanya di dapatkan dari hak 

merchandising, hak distribusi videogram, format, hak pembuatan ulang, dan hak 

distribusi online.
196
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Bagan Pendapatan Konten TV Berdasar Sumber 

 

Sumber: Review Kebijakan Informasi dan Komunikasi Jepang
197

 

Selanjutnya, berdasarkan komparasi terhadap genre tayangan.  Pendapatan 

tertinggi dari tayangan ulang pada tahun 2012 didapatkan dari genre anime 

sebesar 41,7%, di posisi ke dua genre drama sebesar sebesar 23,9%, Pertunjukan 

18%, Dokumenter 3,5% dan acara olahraga sebesar 11.0%.  Hal ini menunjukkan 

bahwa pop kultur Jepang seperti anime yang merupakan produk turunan dari 

manga memiliki peminta yang sangat tinggi dan berkontribusi besar pada 

pendapatan konten televisi Jepang.
198
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Bagan Pendapatan Konten TV Berdasar Genre 

 

Sumber: Review Kebijakan Informasi dan Komunikasi Jepang
199

 

Untuk memperkenalkan Cool Japan terhadap dunia. Pemerintah Jepang 

menganggarkan dana suplementer yang mecakup bantuan terhadap stasiun televisi 

Jepang terkait untuk menyediakan konten konten televisi yang dieksport sebagai 

bagian dari Cool Japan. Adapun dana yang dianggarkan untuk kegiatan ini 

mencapai 119 juta dollar.  Adapun dana tersebut dianggarkan untuk pengerjaan 

berbagai lokalisasi konten di negara negara tujuan, seperti subtitling dan dubbing, 

konten konten yang dimaksud antara lain animasi, film, program televisi, e-

manga, dan game.
200

 

Adapun intansi terkait yang menyelenggarakan kegiatan ekspor konten 

dari program televisi Jepang ke Asia Tenggara adalah Broadcast Program Export 

Association of Japan (BEAJ) yang didirikan pada tahun 2013.  Instansi ini didanai 
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oleh perusahaan broadcast Jepang serta perusahaan dagang.  BEAJ didedikasikan 

untuk mempromosikan konten yang diproduksi oleh stasiun TV Jepang kepada 

masyarakat global dan juga untuk memperkenalkan kebudayaan Jepang dengan 

seutuhnya, tentu saja dengan kerja sama dari pemerintah.
201

 

Program kerja yang diselenggarakan BEAJ di ASEAN seperti 

mengamankan waktu tayang dari perusahaan penyiaran terestrial negara-negara 

ASEAN. Dengan tujuan memastikan siaran berkelanjutan dari program televisi 

Jepang di negara-negara ini. Mengenai inisiatif ini, Filipina, Indonesia, Malaysia 

dan Thailand diakui sebagai negara target prioritas tinggi dan Myanmar dan 

Vietnam diakui sebagai negara penting berikutnya oleh BEAJ. Metode yang 

digunakan untuk melaksanakan inisiatif ini dilakukan dengan memberikan jeda 

pada penayangan luar agar TV lokal dapat mengerjakan proses produksi secara 

berkelanjutan. Implementasi yang sukses atas prakarsa BEAJ ini perlu untuk 

dipahami secara detail agar tuntutan konten televisi di setiap negara dan setiap 

wilayah di kawasan ASEAN dapat terpenuhi.
202

 

Tabel Outline BEAJ di Thailand 

Partisipan Stasiun Broadcast Jam Siaran Outline 

ITOCHU 

Corporation 

BBTV（Channel7） Setiap Sabtu 

11.45-12.00 

Sebuah program yang 

diproduksi bersama 

secara eksklusif 

menampilkan "Japanese 

Pop Beauty." Program 

variety ini yang 

menyerupai game yang 

berusaha untuk 

menyampaikan daya 
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tarik Jepang agar dapat 

menarik perhatian  

generasi muda Thailand 

dengan melalui metode 

kecantikan, kosmetik, 

dan barang-barang 

fashion "Cool Japan" . 

Japan 

Association of 

Music 

Enterprises 

Workpoint Creative 

TV 

Setiap Minggu  

08:30- 09:00 

Sebuah program yang 

diproduksi bersama 

untuk secara efektif 

mempromosikan "Cool 

Japan" dan "Visit 

Japan" melalui Anime-

Songs. 

TV Asahi 

Corporation 

MCOT（Channel9） Setiap Minggu  

21.45-22.15 

Dalam program omnibus 

ini, anggota grup idola 

Jepang Yumemiru 

Adolescence memandu 

dua tokoh populer 

Thailand, Jack dan Miki 

untuk berpariwisata le 

tempat-tempat tak 

dikenal di Jepang guna 

menyampaikan daya 

tarik Jepang kepada para 

pemirsa Thailand. 

Sumber: Mitsubishi Research Institut
203

 

MLIT juga memanfaat media broadcasting untuk mempromosikan 

kampanye mereka “Visit Japan”.  Kampanye ini sendiri muncul pertama kali pada 

media dengan ditunjuknya bintang pop duo yang saat itu sedang naik daun yaitu 

Puffy Ami Yumi sebagai bagian dari duta Jepang untuk Amerika pada 2005.  

Tidak seperti musisi Jepang kebanyakan duo musisi ini lebih terfokus dengan 

mengadakan serangkaian acara di Amerika.  Bahkan mereka berdua 

berkesempatan untuk mendapatkan adaptasi animasi berjudul Hi Hi Puffy 
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AmiYumi yang ditayangkan di jaringan televisi Amerika yaitu Cartoon Network 

untuk memperbesar audiens di sana.  Alih-alih hanya digunakan sebagai media 

promosi budaya di Amerika saja, ternyata fans Puffy Ami Yumi juga banyak 

tumbuh di Asia Tenggara, sehingga lokalisasi serta sulih suara program tersebut 

juga dilakukan untuk disiarkan di Thailand. 
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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1. Kesimpulan 

 

 Berdasarkan pada penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis 

dapat mengambil kesimpulan bahwasanya hasil implementasi diplomasi publik 

Jepang melalui manga di thailand tahun 2017 telah sesuai dengan deskripsi 

diplomasi publik yang dinyatakan oleh Nicholas J, Cull. 

Melalui komponen listening, Jepang telah melakukan polling tahunan 

dalam kurun waktu 2008-2017 untuk mengangkap opini publik di Thailand guna 

mengembangkan alur diplomasinya, dari hasil polling tersebut dapat kita temukan 

perubahan opini yang signifikan ke arah positif sejak 2008 dibandingkan stigma 

negatife yang dulu timbul akibat anti Japanese Movement di tahun 1980-an. Pada 

komponen advocacy Jepang juga telah menunjuk delegasi delegasi kebuyaan 

mereka yang sesuai dengan kebutuhan budaya di Thailand, sehingga proses 

pertukaran budaya dapat dilakukan dengan baik, hal ini telah penulis sampaikan 

melalui beberapa delegasi budaya yang dikirimkan oleh program milik ACA, 

serta pemilihan tokoh fiksi seperti Doraemon yang dekat dengan masyarakat 

Thailand.  

Cultural exchange dilakukan oleh Jepang melalui pembangunan pusat 

kebudayaan di Bangkok serta penyelenggaraan event event kebudayaan tahunan. 

.Exchange diplomacy pada komponen ini Jepang juga membuka program 

pertukaran pelajar yang diakomodir di ASEAN, sehingga masyarakat di Thailand 

dapat menggunakan kesempatan tersebut untuk memperdalam pertukaran budaya 

antara Jepang-Thailand.  International news broadcasting dilakukan oleh Jepang 
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dengan mengeksport berbagai tayangan televisi yang dapat mendukung 

berjalannya berbagai program Cool Japan.  

Maka dengan berbagai data yang telah penulis cantumkan serta analisis di 

bab-bab sebelum ini penulis dapat menyimpulkan bahwa manga memiliki aspek 

yang menarik bagi masyarakat di Thailand sehingga menjadi instrument 

diplomasi publik yang efektif.  Meskipun dalam prakteknya tidak hanya manga 

saja yang berperan penting di dalam diplomasi publik Jepang di Thailand, namun 

juga berkat produk-produk pop kultural lain yang dikonsumsi oleh masyarakat 

Thailand. 

 

6.2 Saran 

 Satuan ukuran melalui Gross National Cool menurut hemat penulis tidak 

dapat mengukur kesuksesan program Cool Japan secara empiris, alhasil penulis 

melihat meski Cool Japan berhasil menciptakan opini publik yang postif di dalam 

masyarakat Thailand namun tidak sepenuhnya dapat menjadi tolak ukur mutlak 

atas keberhasilan diplomasi publik Jepang di Thailand.  Penulis menyarankan 

untuk membuat satuan baru yang dapat digunakan oleh Pemerintah Jepang dalam 

mengukur keberhasilan ekonomi kreatifnya di suatu negara, karena kembali 

kepada pernyataan penulis bahwasanya bentuk opini positif belum bisa digunakan 

untuk mengukur keberhasilan industry kreatif. 
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