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Abstract 

 

Cool Japan and Korean Wave is a brand, strategy, and policy from Japan and South Korea’s 
creative industry. Whether local nor internationalization strategy from Japan and South Korea 
are to be separated from their economic motives. Cool Japan and Korean Wave as an official 
brand, strategy and policy from respective countries, both using popular culture with contents 
as an export commodity. Using growth model and innovation model approach from Four 
Models of Creative Industries. Growth model and innovation model sees creative industry as a 
positive aspect from industry in country’s economic development. While growth model sees it as 
a positive aspect in developing a country’s economy, then innovation model sees creative 
industry as a result from economical innovation and development, highlighting the importance 
of information, creativity, and culture. Aside from both countries’ goal and interest, both 
creative industries; Cool Japan and Korean Wave have some similarities and differences in their 
development, and strategies.  

Keywords: Cool Japan, Korean Wave, creative industry, comparison of creative industries, 
East Asia creative industries 

Abstrak 

 

Cool Japan dan Korean Wave dipahami sebagai brand, strategi, dan kebijakan dari industri 
kreatif Jepang dan Korea Selatan. Berbagai strategi internasionalisasi maupun lokal yang 
dilakukan oleh Jepang dan Korea Selatan terhadap industri kreatif masing-masing, tidak terlepas 
dari tujuan masing-masing negara untuk semakin mengembangkan perekonomiannya. Selain itu, 
Cool Japan dan Korean Wave yang dicetuskan dari pemerintah negara masing-masing 
menggunakan budaya populer dengan ekspor konten sebagai cara untuk menambah pemasukan 
negara. Dengan menggunakan pendekatan growth model dari Empat Model Industri Kreatif, 
didukung oleh teori ekonomi, yang apabila dikaitkan dengan growth model  dan innovation 
model yang melihat nilai positif industri kreatif dalam perekonomian sebuah negara, 
memunculkan pentingnya informasi, kreativitas, dan budaya yang khas dalam menjadikannya 
komoditas ekonomi. Terlepas dari berbagai tujuan kedua negara tersebut, kedua industri kreatif 
ini memiliki persamaan dan perbedaan dalam perkembangan, hingga strategi masing-masing 
industri kreatif.  
 
Kata Kunci: Cool Japan, Korean Wave, industri kreatif, komparasi industri kreatif, industri 
kreatif Asia Timur 



 
 

Pendahuluan 

 

Cool Japan adalah penggambaran Jepang sebagai negara yang “cool” atau keren, yang 
diharapkan dapat meningkatkan pengaruh Jepang di urusan dunia internasional. Pemerintah 
Jepang juga menggunakan 57,5 miliar Yen dari pajak demi membiayai Cool Japan ini. Pada bulan 
November tahun 2013 lalu, Jepang meluncurkan Cool Japan Fund untuk mempromosikan 
penjualan produk-produk budaya melalui kampanye Cool Japan. Istilah Cool Japan bermula saat 
artikel di majalah Foreign Policy tahun 2002 berjudul “Japan’s Gross National Cool” oleh Douglas 
McGray. McGray menulis tentang bagaimana Jepang melakukan penemuan ulang akan pengaruh 
kebudayaannya yang meluas dalam level internasional kendati masih memiliki permasalahan 
politik dan ekonomi dari ‘periode yang hilang’ pada dekade lalu. 

Berbeda dengan hard power, soft power bertujuan untuk menarik pihak lain demi 
mendapatkan apa yang diinginkan. Penjualan buku komik Jepang (yang akan disebut sebagai 
manga dalam penelitian ini), video animasi (yang akan disebut sebagai anime), dan musik pop, 
menunjukkan bahwa jutaan orang di seluruh dunia berada tertarik pada produk kreatif Jepang. 
Pemerintah Jepang sedang berupaya agar mampu mengubah cinta orang akan hal-hal terkait 
Jepang menjadi daya tarik bagi Jepang pada umumnya, yang tentunya akan meningkatkan 
kemampuan kekuatan lunak Jepang untuk melakukan apa yang Jepang mau. Salah satu 
kebijakan ekonomi nasional terbaru Jepang juga merupakan salah satu dari nya kebijakan luar 
negerinya yang terbaru. 

Berlanjut ke Korea Selatan, ada yang dikenal dengan Hallyu, dimana didaerah Asia yang 
dulunya merupakan daerah yang didominasi oleh Jepang dan Amerika Serikat pada akhirnya 
berpaling ke Korea Selatan dalam hal konsumsi produk-produk Korea—mulai dari makanan, alat 
kecantikan, hingga ke gaya berpakaian. Penulis memilih menyebut fenomena ini sebagai Korean 
Wave, sehingga kedepannya didalam penelitian ini, penulis tidak menggunakan istilah Hallyu 
dalam penjelasan mengenai industri kreatif Korea Selatan ini. Korean Wave dimulai pada bulan 
Juni tahun 1997 dimana stasiun televisi nasional Tiongkok; CCTV menyiarkan drama televisi 
Korea, What is Love. Korean Wave, tentunya merupakan bentuk dari kekuatan lunak Korea 
Selatan yang memiliki kebijakan-kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan perkembangan 
ekonomi dalam negeri.  Salah satu tujuan kebijakan ekonomi luar negeri Korea adalah 
memperluas internasional pasar untuk ekspor Korea mendorong lebih banyak investasi asing ke 
Korea, dan menarik lebih banyak wisatawan ke Korea. 

Ketika kebijakan industri yang kuat di masa lalu dilarang dalam rezim WTO, Tidak banyak 
hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk mempromosikan ekspor dan industri strategis. Oleh 
karena itu, hal ini pada akhirnya menuntut secara tidak langsung Korea Selatan menciptakan 
pasar bagi produk Korea agar meningkatkan penjualan dan secara tidak langsung juga, 
menciptakan pasar yang akan dipasok melalui strategi kekuatan lunak. Kekuatan lunak Korea 
Selatan berpengalaman di bidang modernisasi dan bagaimana menciptakan kondisi 
demokratisasi yang sesuai dengan negaranya, pada akhirnya menarik minat dari negara-negara 
berkembang lain dan hal ini sukses sebagai pembuka jalan Korea Selatan dalam menciptakan 
pasar bagi industri kreatifnya. 

Kemudian yang menjadi masalah adalah, bagaimana usaha-usaha Jepang yang telah 
berjalan sejak pasca Perang Dunia II dalam mendominasi pasar industri kreatif, dapat disusul 
oleh Korea Selatan meski seperti yang telah disebutkan penulis diatas, Korea memulai 
menyiarkan produk perfilmannya di kawasan Asia Timur. Setelah dengan suksesnya 
mengamankan tempatnya di kawasan Asia Timur, Korea Selatan semakin mengembangkan pasar 
industri kreatifnya ke Asia Selatan, Tengah, dan Tenggara hingga Amerika dan Eropa. Berbanding 
terbalik dengan Korean Wave, Cool Japan mengalami penurunan sejak tahun 2000-an yang 



ditandai dengan menurunnya ekspor industri kreatif, meskipun telah membiayai Cool Japan 
Fund sebanyak 80% dari sektor publik, atau sekitar 56 juta dollar Amerika. Sedangkan Korean 
Wave pada tahun 2011 sebelum kemunculan PSY Gangnam Style, berhasil mengekspor konten-
konten budayanya hingga 500 juta dollar Amerika.  

Cool Japan Sebagai Brand Industri Kreatif 

Cool Japan adalah industri kreatif Jepang yang berfokus pada konten budaya populer 
seperti anime, manga, dan J-Pop. Cool Japan muncul saat pecahnya bubble economy dan 
memasuki lost decade yang pada akhirnya mengharuskan modernisasi dan peningkatan 
kreativitas SDM dan teknologi. Cool Japan pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu nama 
dari kekuatan lunak Jepang yang bertujuan untuk menyatukan produk-produk konten budaya 
yang berasal dari Jepang dibawah satu kebijakan dari pemerintah. Secara umum, Cool Japan ada 
sebagai usaha Jepang dalam meningkatkan perekonomiannya yang sempat terpuruk pasca 
pecahnya bubble economy. Selain itu, Cool Japan merupakan salah satu usaha pemerintah 
Jepang untuk mempromosikan konten budaya populer yang berasal dari Jepang (Kakiuchi, 
2013). Inisiasi ini dimulai pada Juni 2010 dimana METI mendirikan Kantor Promosi Industri 
Kreatif sebagai sektor strategis Cool Japan. Dan pada akhirnya, secara resmi pemerintah Jepang 
membentuk Komite Promosi Cool Japan pada 26 Februari 2013, bersamaan dengan peluncuran 
Cool Japan sebagai kebijakan pemasaran budaya khas Jepang (Kakiuchi, 2013). 

Cool Japan dapat terlihat fungsinya sebagai bentuk promosi negara adalah dari grup idola 
atau yang biasa disebut sebagai idol group “Morning Musume” dan “AKB48” yang juga turut 
menjadi duta perwakilan Jepang ke negara-negara tujuan, merupakan salah satu usaha 
pemerintah Jepang untuk mempromosikan konten budaya populer yang diciptakan di Jepang 
(Matsui, 2014). Tidak jauh berbeda dengan Hello Kitty dan Doraemon yang menjadi duta besar 
Osaka dan anime untuk Jepang. Diplomasi publik Jepang sangat terlihat selain pada 
penunjukkan karakter anime sebagai duta besar anime, pada tahun 2008 Menteri Luar Negeri 
Jepang Masahiko Komura mendukung duta besar anime ini dan memberikan misi bagi para duta 
besar itu untuk mengelilingi negara-negara lain untuk mengabarkan tentang sisi positif Jepang 
melalui anime yang telah populer sejak lama (Matsui, 2014). 

Januari 1963 menjadi penanda dalam momentum dunia anime, dimana pada tahun ini, 
serial anime televisi pertama; Astro Boy. Anime ini dibuat oleh Osamu Tezuka  dan studio Mushi 
Production yang didirikan juga oleh Osamu Tezuka di Fujimidai (Kitahara, 1986). Dengan 
menjadi terkenalnya Astro Boy, berbagai stasiun televisi akhirnya beramai-ramai meminta serial 
anime agar diciptakan untuk ditayangkan di saluran televisi masing-masing. Toei Doga juga turut 
memasuki industri produksi serial anime, dan pada bulan November, memulai penyiaran “Ken, 
The Wild Boy”. Tren serial televisi anime mulai menyebar dengan luas, dan berkembang seiring 
waktu. Hal ini memunculkan penggemar-penggemar baru, termasuk generasi selanjutnya dari 
para pembuat anime.  

Tentu saja, selain adanya anime sebagai salah satu sektor utama dalam Cool Japan, 
manga juga merupakan satu faktor yang penting. Meskipun banyak tulisan yang membahas 
bagaimana manga sudah menjadi salah satu budaya Jepang sejak zaman kuno, namun penulis 
membatasi dengan membahas manga di abad ke-20 dan perkembangannya secara domestik di 
Jepang (Kitahara, 1986). Manga sendiri bermunculan dengan banyak pada pasca Perang Dunia 
II. Hal ini disebabkan rakyat Jepang yang sudah terlalu lelah dengan politik pemerintah, serta 
rendahnya harapan hidup. “Gekiga” atau “drama bergambar”, muncul pada tahun 1957. 
Kemudian pada tahun 1959 sampai 1962, “Ninja Bugeicho” buatan Sanpei Shirato menjadi 
terkenal dan populer dikalangan murid menengah pertama hingga menengah keatas. Kemudian 
pada era ini jugalah bisnis penyewaan manga meredup. Pada Maret 1959, Kodansha selaku salah 
satu perusahaan penerbit terbesar di Jepang, mulai mencetak “Shonen Magazine”, sebagai 
majalah komik mingguan pertama untuk anak laki-laki dan anak muda. 



Lalu Shogakukan mulai mencetak majalah komik mingguannya yang berjudul “Shonen 
Sunday” pada April 1959, satu bulan setelah “Shonen Magazine”. Kedua majalah komik mingguan 
ini tidak terlalu berbeda satu sama lain, dan justru penjualan kedua majalah ini tidak terlalu baik, 
namun hal tersebut berubah secara drastis setelah munculnya “Kyojin no Hoshi (Star of the 
Giants)” di Shonen Magazine dan “Ashita no Jo (Jo of Tomorrow)” di Shonen Sunday pada tahun 
1966 dan 1968. Buku Putih Ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang pada tahun 1956 
mendeklarasikan bahwa Jepang sudah tidak lagi ada di periode pasca perang (Kitahara, 1986). 
Pertumbuhan ekonomi 1950an hingga 1960an menandai perkembangan manga yang melibatkan 
tiga aktor, yaitu: penulis cerita manga; mangaka atau orang yang menggambar manga tersebut; 
dan perusahaan penerbit. Perlu diperhatikan juga, banyak mangaka yang membayar orang lain 
untuk menjadi asistennya, dan hal ini menjadi sebuah sistem produksi manga yang berjalan 
hingga sekarang.  

Tahun 1966 akhir, Shonen Magazine meraih penjualan sebesar 1 juta kopi, dan pada tahun 
ketiga, melonjak menjadi 1.5 juta kopi. Pada tahun 1968, “Shonen Jump” muncul. Dan majalah 
komik yang baru tersebut berhasil terjual sebanyak 4 juta kopi dalam satu minggu di bulan 
Desember 1984. Era 1980an ini, produk-produk Jepang terjual luas di dunia, dan bisnis-bisnis 
Jepang pun mulai berinvestasi di perusahaan-perusahaan high profile dan di bidang perumahan 
Amerika Serikat. Namun yang paling memberikan efek paling besar terhadap munculnya Cool 
Japan adalah semenjak jurnalis Amerika, McGray pada tahun 2002 yang menulis artikel tentang 
PDB Jepang. Pada tahun 1990 akhir yang ditandai dengan pecahnya gelembung ekonomi Jepang 
menjadikan Jepang tidak percaya diri dan menutup diri dari dunia luar. Selain itu, kompetisi yang 
keras dengan Korea Selatan dalam sektor baja, otomotif, dan industri elektronik, semakin 
menambah beban Jepang pada saat itu (Kitahara, 1986). Namun pada seiring dengan 
meningkatnya popularitas produk budaya Jepang di dunia internasional, pada bulan Mei 2003 
Jepang memulai inisiasi atau strategi Cool Japan. Dan pada tahun 2004, reformasi struktural 
MOFA bersamaan dengan didirikannya Departemen Diplomasi Publik, yang ditujukan untuk 
meningkatkan imej internasional Jepang menggunakan budaya populer sebagai kekuatan 
lunaknya.  
 

Korean Wave Sebagai Brand Industri Kreatif 
 

Korea Selatan merupakan negara yang memiliki potensial besar dalam perekonomian 
global. Berangkat dari keadaan Korea Selatan sebagai sebuah negara yang dilanda berbagai 
hambatan dalam pembangunan ekonomi hingga perkembangan teknologi dalam negeri yang 
didasari oleh etos kerja sumber daya manusia, Korea Selatan dapat membuktikan dirinya sebagai 
negara berpenghasilan tinggi. Kesuksesan Korea dalam memperbaiki perekonomiannya ini 
dikenal sebagai “The Miracle of Han River”. Korean Wave mulai merambah dunia internasional 
pada tahun 1990an, dengan bidang perfilman memiliki kontribusi yang paling besar pada saat 
itu.  
 Mulainya inisiasi untuk Korean Wave dapat dilacak kembali ke tahun 1997, ketika “What 
is Love”, sebuah drama Korea Selatan ditayangkan di televisi Tiongkok yang dikelola pemerintah, 
CCTV, kemuudian terkenal di Tiongkok dan ditambah lagi drama Korea “Jealousy”, sebuah 
drama dari jaringan televisi MBC Korea, yang diimpor dari Korea Selatan sebagai produk budaya 
populer yang bermulai pada tahun 1993 (Kim, 2011). Mulai dari titik itu, ledakan budaya populer 
Korea Selatan telah meningkat di negara-negara Asia di sekitarnya dan secara signifikan 
menembus mereka selama beberapa tahun terakhir. Serial televisi Korea atau lebih dikenal 
dengan K-drama, memainkan peranan penting dalam fenomena Korean Wave. Dan musik 
populer Korea Selatan dikenal dengan istilah K-Pop. K-Pop pertama terlihat melalui boyband 
bernama H.O.T. (High Five of Teenagers) yang dibentuk oleh SM Entertainment pda tahun 1996. 
Kemudian pada tahun 2012, Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-Moon secara resmi menyinggung 
Korean Wave dalam Pertemuan Nasional Korea Selatan. Dan pada 25 Februari 2013, presiden 



Korea Selatan pada saat itu, Park Geun-Hye menyampaikan pidatonya yang menyatakan bahwa 
inilah “renaisans” kebudayaan yang baru (Kim, 2011). 
 Perkembangan Korean Wave tidak terlepas dari faktor-faktor historis yang 
mempengaruhinya. Perkembangan industri Korea Selatan menjadikan hal tersebut sebagai titik 
balik Korea demi memperbaiki perekonomian mereka yang rusak. Keterbukaan Korea Selatan 
terhadap dunia luar kemudian mempengaruhi bagaimana budaya populer muncul, dan mulai 
berkembang di masyarakat Korea Selatan melalui stasiun televisi pemerintah. Selain dari adanya 
perkembangan industri, modernisasi teknologi dan SDM adalah salah satu faktor utama (Kim, 
2011). Dalam hal ini, perkembangan industri dan ekonomi Korea Selatan menjadi signifikan. 
Setelah perkembangan industri dan ekonomi, segyehwa dibahas demi mengetahui kebijakan 
Korea Selatan dalam menghadapi globalisasi.  

Kondisi ekonomi di Korea sebelum 1960-an ditandai oleh banyak hambatan bagi 
pembangunan ekonomi bangsa. Kolonialisasi Korea oleh Jepang (1910-1945) menghabiskan 
sebagian besar sumber daya Korea Selatan yang sedari awal memang sudah sedikit, dan Perang 
Korea (1950-53) membuat banyak negara hancur. Dalam banyak hal, dominasi asing dan sisa-
sisa kehancuran perang telah meninggalkan Korea Selatan dalam reruntuhan ekonomi dan 
rakyatnya dalam kemiskinan. Upaya untuk merekonstruksi ekonomi pada tahun lima puluhan 
dilakukan terutama dengan bantuan ekonomi besar-besaran, dengan Amerika Serikat 
menyediakan banyak modal asing. Memasuki tahun enam puluhan, pemerintah mendorong 
kebijakan pembangunan nasional yang agresif dengan meluncurkan serangkaian rencana 
pembangunan ekonomi lima tahun. Pada dasarnya Korea mendorong dua strategi ekonomi 
utama: substitusi impor dan promosi ekspor. Sebelum tahun 1960-an, banyak barang konsumsi 
yang dibutuhkan di dalam negeri diimpor, yang menempatkan beban berat pada sumber 
keuangan yang sudah langka. 
 Berlanjut pada tahun 1970-an, dorongan ini difokuskan pada pengembangan industri 
berat dan kimia, sebagai pengganti industri ringan. Lingkungan untuk ekspor Korea pun dinilai 
tidak ‘cerah’ (Kim, 2011). Orang Korea harus menyesuaikan diri dengan iklim ekonomi yang 
memburuk secara eksternal dan menghadapi realitas bahaya ketergantungan berlebih dan 
ekspor. Untungnya, kondisi ekonomi membaik dengan cepat setelah guncangan minyak  awal, 
sehingga hal ini dinilai menguntungkan bagi Korea untuk terus memperluas pasarnya di luar 
negeri. Tetapi pada saat yang sama, ekonomi Korea terpukul dengan tingkat inflasi yang sangat 
tinggi (30 hingga 40 persen) dan mencatat defisit perdagangan sebesar 5,3 miliar dollar Amerika. 
Laju dramatis transformasi ekonomi Korea dalam dua puluh lima tahun terakhir dikaitkan 
dengan berbagai faktor. Tentunya ini termasuk dalam pemanfaatan yang efektif dari pasokan 
tenaga kerja yang sangat disiplin, strategi pembangunan yang agresif dan efektif, dan kondisi 
yang menguntungkan di pasar perdagangan dunia. 
 Pada tahun 1978, pendapatan perkapita telah meningkat menjadi 390 dolar AS. Antara 
1984 dan 1988, pendapatan rata-rata naik dari 1.770 dolar Amerika menjadi 3.120 dolar Amerika.  
Kenaikan pendapatan ini memungkinkan bagi masyarakat Korea untuk menghabiskan uang 
mereka untuk kegiatan rekreasi. Pada saat yang sama ada banyak gejolak politik. Pada tahun 
1979, presiden Park dibunuh. Park memerintah Korea Selatan dari tahun 1961 hingga 1979. 
Rakyat Korea berharap bahwa pemerintahan yang terpilih secara demokratis bertanggung jawab 
atas Korea Selatan. Sebaliknya, kudeta militer terjadi pada tahun 1980 dan pemerintahan otoriter 
terjadi pada tahun 1981. Jenderal militer, Chun Doo-Hwan menjadi presiden baru Korea. Namun 
dia tahu bahwa ada banyak perlawanan terhadap rezimnya. Pemerintah menyadari bahwa harus 
ada upaya untuk membuat rakyat Korea Selatan mengalihkan fokusnya dari isu politik. Kebijakan 
budaya dari periode ini telah dijuluki kebijakan 3S (Screen, Sex, and Sports) oleh media dan 
penentang rezim Korea (Directorate of Intelligent, 1998). 
 Di level layar dan seks, pemerintahan Chun mengambil langkah-langkah lain. Pada tahun 
1980 pemerintah mengambil alih semua jaringan televisi. Dengan cara ini hanya dua jaringan 
penyiaran yang ada di televisi. KBS dan MBC dikendalikan oleh pemerintah. Disebutkan juga 



bahwa pemerintahan Chun mengurangi sensor di televisi untuk mengalihkan perhatian dari isu-
isu politik (Directorate of Intelligent, 1998). Konten politik masih sangat disensor, tetapi konten 
berorientasi seksual diizinkan. Banyak film yang berfokus pada tubuh wanita. Juga pada tahun 
1988 banyak film dewasa dari Amerika memasuki pasar Korea, karena presiden baru pada waktu 
itu, Roh Tae-Woo lebih menyukai kebijakan luar negeri yang lebih terbuka pada tahun 1987.  
 Pada tahun 1987, Korea Selatan menjadi negara demokrasi dan Roh Tae-Woo adalah 
presiden terpilih pertama di Korea Selatan. Presiden Roh saat itu juga membuka pasar Korea 
untuk perusahaan asing. Faktor manusia sangat penting dalam perkembangan Korea. Kurangnya 
Korea Selatan dalam sumber daya fisik dan alam, menjadikan negara ini menggunakan sumber 
daya manusia sebagai kekuatan fundamental di balik keajaiban pertumbuhan ekonomi. Ledakan 
ekspor Korea didukung oleh tenaga kerja yang berdisiplin tinggi dan berbiaya rendah.  
 Kesediaan pekerja Korea untuk bekerja keras dan berjam-jam dengan upah yang sangat 
rendah, bersama dengan semangat giat mereka, awalnya berfungsi sebagai pengganti teknologi 
dan keterampilan. Sejak pertengahan 1980-an, Korea telah menghadapi beberapa tantangan 
serius di dalam dan luar negeri. Secara eksternal, tantangan paling serius adalah kecenderungan 
menuju proteksionisme yang tumbuh di seluruh dunia. Pada periode ini, Korea telah bergeser 
dari negara penghasil defisit kronis menjadi negara yang menghasilkan ekonomi surplus. Pada 
tahun 1986, Korea Selatan mencapai surplus perdagangan pertamanya dalam sejarah modern, 
memberikannya harapan yang menyegarkan untuk mengurangi utang luar negeri yang besar dan 
untuk mengantisipasi pertumbuhan swadaya. Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi Korea 
mengalami perselisihan dengan mitra dagangnya, terutama dengan Amerika Serikat tetapi juga 
dengan negara-negara lain di komunitas Eropa (Yanti, 2013). Selain itu, Korea Selatan semakin 
ditekan untuk meliberalisasi ekonominya. Dengan meningkatnya penetrasi produk Korea yang 
memiliki harga kompetitif—murah, namun berkualitas baik, Amerika dan Eropa meloloskan 
undang-undang proteksionis untuk melindungi barang-barang domestik mereka dari persaingan 
importir asing seperti Jepang dan negara-negara industri baru (NIC), termasuk Korea. 
 Pada akhir 1990-an, perubahan dalam lingkungan politik, ekonomi dan sosial menjadi 
pergeseran persepsi pemerintah tentang industri budaya atau dalam hal ini, industri kreatif. 
Pemerintah Korea menempatkan industri kreatif sebagai inti dari strategi pembangunan 
ekonominya dan meletakkan fondasi bagi pertumbuhan industri kreatif Korea. Setelah Krisis 
Keuangan Asia pada tahun 1997, ekonomi Korea tidak bisa lagi bergantung pada kombinasi 
tenaga kerja murah dan skala ekonomi di industri manufaktur (Yanti, 2013). Secara politis, 
pemerintahan otoriter pemerintahan militer berakhir setelah serangkaian protes pro-demokrasi 
skala besar pada tahun 1980-an. Secara sosio-kultural, munculnya kelas menengah yang lebih 
berpendidikan setelah industrialisasi, maka dapat diartikan bahwa konsumen menuntut produk 
yang lebih canggih dan berkualitas lebih tinggi (Kozhakhmetova, 2012). 
 Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan munculnya Korean Wave di Korea 
Selatan tidak terlepas dari kemajuannya di bidang teknologi. Rezim otoriter yang berlangsung 
dari tahun 1961-1988 pada akhirnya mulai menjalankan peranan pemerintah sebagai pendukung 
kemajuan teknologi (Kozhakhmetova, 2012). Perkembangan teknologi Korea Selatan tidak bisa 
dilepaskan dari segyehwa yang berarti liberalisasi ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang 
didalamnya mencakup pula militer, buruh, pendidikan, hukum, finansial, dan kesejahteraan. 
Kebijakan dari presiden Kim Young-Sam tahun 1994 ini menjawab dari kegagalan Korea di masa 
lalu dan bentuk pertahanan dari tantangan globalisasi. Setelah segyehwa diumumkan, presiden 
Kim Young-Sam kemudian membentuk Komite Promosi Globalisasi (Globalization Promotion 
Committee), sebuah alat pendukung kebijakan yang dibagi menjadi beberapa bagian; komite 
perencanaan kebijakan, reformasi administrasi, reformasi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan 
teknologi (Kozhakhmetova, 2012). 
 Tujuan segyehwa sendiri adalah: menjadikan Korea Selatan sebagai negara yang 
dipandang dunia, merasionalisasikan seluruh aspek kehidupan rakyat, menjaga kesatuan 
nasional, memperkuat identitas Korea sebagai dasar kesuksesan di era globalisasi, dan 



meningkatkan rasa kebersamaan sesama manusia. Dengan adanya liberalisasi di berbagai sektor, 
diharapkan dengan peningkatan kemajuan teknologi yang sudah tercapai, maka Korea Selatan 
dapat siap menghadapi tantangan global. Adanya pembaharuan ekonomi dilakukan demi 
menyamakan diri dengan globalisasi, dan pada akhirnya pengembangan budaya pun dapat 
dilakukan meski dalam batas tidak melupakan budaya Korea Selatan itu sendiri (Kozhakhmetova, 
2012).  
 Selain Segyehwa, ada juga kebijakan Korea Selatan yakni cutural technology yang 
dipahami sebagai sebuah kerangka kerja pemasaran strategis yang digunakan oleh perusahaan 
hiburan Korea Selatan untuk mempromosikan produk budaya kepada konsumen lokal dan luar 
negeri (Sun-Ihm, 2015). Pada dasarnya, cultural technology mengacu pada budaya produksi, 
pengetahuan, dan praktik yang digunakan untuk menciptakan dan memasarkan serial drama 
televisi (K-Drama) Korea Selatan, musik, dan film. Perkembangan cultural technology ini 
biasanya dikreditkan pada pendiri SM Entertainment, agensi bakat terbesar Korea. Namun, 
perusahaan hiburan lain seperti YG Entertainment dan JYP Entertainment, agen bakat terbesar 
kedua dan ketiga Korea Selatan, menggunakan strategi entri global yang mencerminkan 
kesamaan dengan SM Entertainment (Sun-Ihm, 2015). 

Berkaitan dengan hal ini, Chaebol adalah sebutan untuk perusahaan swasta atau 
konglomerat terdiversifikasi yang beroperasi di setiap sektor ekonomi Korea Selatan dari 
pembuatan barang yang paling kecil hingga kapal. Krisis keuangan Asia pada tahun 1997 
memaksa para chaebol untuk merestrukturisasi model bisnis mereka dengan melepaskan banyak 
unit cabang bisnis mereka dan berkonsentrasi pada kompetensi inti. Hal ini pada akhirnya dapat 
membuka pasar secara internal dan memberi peluang kepada perusahaan kecil lainnya untuk 
menjelajah ke berbagai sektor bisnis (Sun-Ihm, 2015). Sehingga semakin banyak wirausahawan 
muncul dari krisis dengan memanfaatkan peluang. Korea menyadari bahwa negara mereka dapat 
terlepas dari krisis apabila chaebol mendapatkan peluang. Pemerintah melihat bahwa jika 
chaebol gagal, negara pun turut gagal. Presiden Kim Dae-Jung mendorong teknologi informasi 
dan budaya populer sebagai dua pendorong utama untuk masa depan Korea. Teknologi 
menciptakan industri-industri baru di atas manufaktur tradisional Korea, dan budaya populer 
bisa menjadi produk ekspor penting bernilai miliaran dolar. Tidak lupa juga, budaya populer 
dapat menciptakan brand baru bagi Korea Selatan. Samsung adalah salah satu chaebol Korea 
paling terkenal, dan implikasi krisis keuangan Asia 1997-1998 melahirkan dorongan yang 
ditingkatkan untuk internasionalisasi dari perusahaan ketika mereka mencari pertumbuhan baru 
di luar Korea (Sun-Ihm, 2015).  Samsung dan kebangkitannya sejak saat itu adalah contoh yang 
menonjol tentang bagaimana perusahaan Korea mendapat manfaat dari kepentingan global 
tentang apa yang Korea Selatan tawarkan (Yanti, 2013). 

 

Perbedaan dan Persamaan Korean Wave dan Cool Japan  
 

No. Variabel Jepang Korea Selatan 
1. Industri Kreatif Cool Japan Korean Wave 

2. Konteks Sistemis 

Kemunculan bubble 
economy, hingga pecahnya 
bbule economy kemudian 

diikuti dengan 
perkembangan teknologi 

dan creative cities sebagai 
peningkatan kreativitas 

SDM. 

Perkembangan industri 
dari industri berat ke 

industri ringan 
perkembangan dan 

ekonomi, munculnya 
kebijakan segyehwa dalam 

mempersiapkan SDM, 
cultural technology , dan 

restrukturasi  chaebol 



 

Melalui tabel ini, dapat dikatakan bahwa perbedaan signifikan antara Korean Wave dan 
Cool Japan terdapat di strategi internasionalisasi dan konteks sistemis. Korean Wave lebih 
mengutamakan penggunaan teknologi terutama penggunaan intens media sosial sebagai 
penyaluran dan wadah bagi para penggemar internasional agar dapat terhubung dengan konten 
budaya populer yang mereka gemari. Hal ini bersangkutan dengan bagaimana inisiatif peran 
aktor non-pemerintah memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada, yang telah didukung 
oleh pemerintah. Selain itu, pemanfaatan nilai-nilai lokal dan nilai-nilai internasional yang 
berhasil disintesiskan dengan budaya populer Korea Selatan menjadi pembeda yang sangat 
signifikan dibandingkan dengan Jepang.  

Perbedaan peran aktor non-pemerintah dalam hal ini perusahaan swasta atau 
konglomerat produsen konten budaya di Jepang dan Korea Selatan, perusahaan swasta, produsen 
konten budaya populer, dan chaebol Korea Selatan dapat mencapai penggemar dengan lebih 
mudah. Berbeda dengan Jepang, dimana perusahaan-perusahaan produsen ini terlihat kurang 
berusahauntuk mencapai para penggemar dari produk yang mereka hasilkan. Jika dibandingkan 
dengan perusahaan hiburan Korea Selatan yang sering mengadakan tur, menggunakan Facebook, 

3. Peran Pemerintah 

Regulator dan promotor 
(promotional intervention 
dan directive intervention), 
dan pembentukan institusi 
pendukung. Adanya 
pendanaan yang dibantu 
oleh pemerintah. Serta 
penetapan karakter anime 
sebagai duta besar promosi 
Cool Japan. 

Regulator dan promotor. 
Pembentukan institusi 

pendukung dan 
pendanaan, dan penetapan 
idola K-Pop atau K-Drama 

sebagai duta besar 
promosi Korean Wave. 

4. 
Peran Aktor non-

Pemerintah 

Perusahaan hiburan yang 
kerap mengadakan festival 
budaya populer tahunan, 
penerbit manga yang 
menjual lisensinya ke 
penerbit di negara lain, 
rumah studio anime kurang 
bekerjasama dengan 
perusahaan distribusi di 
luar negeri, penggemar dan 
ekspatriat, turis, serta 
pelajar asing yang 
membawa budaya populer 
Jepang di luar negeri. 

Perusahaan hiburan yang 
kerap mengadakan konser, 
jumpa fans (secara online 
atau langsung), penggemar 
yang menciptakan wadah 
mereka sendiri atau 
bergabung didalam wadah 
yang disediakan oleh 
perusahaan hiburan, 
adanya stasiun televisi 
lokal sebagai media 
penyalur budaya populer. 

5. 
Situasi Pasar 

Domestik 

Besar (mencapai 15,4 triliun 
Yen atau setara 192,8 miliar 
dolar Amerika) pada tahun 
2011. 

Tidak sebesar Jepang, 
hanya mencapai 255 juta 
dolar Amerika selama 20 
tahun pada tahun 2011. 

6. 
Strategi 

Internasionalisasi 

Sistem kontaktual (lisensi), 
tanpa adanya pemanfaatan 
kesamaan nilai-nilai budaya 
di Asia dan pemanfaatan 
nilai lokal negara yang 
dituju. 

Sistem kontaktual (lisensi, 
dan joint venture), dan 
pemanfaatan kesamaan 

nilai-nilai budaya di Asia 
serta pemanfaatan nilai 
lokal negara yang dituju 



Instagram, dan media sosial lainnya sebagai wadah aktris/aktor naungannya untuk bertemu 
dengan para penggemar, maka perusahaan hiburan Jepang maupun studio animasi Jepang 
jarang melakukan hal ini.  
  Perbedaan signifikan yang dapat dianalisis melalui tabel tersebut adalah dimana komite 
produksi konten dari Jepang kurang melakukan kerjasama/joint venture dengan pihak asing. Hal 
ini terbukti dari kurangnya ekspor konten budaya ke luar negeri, dimana Jepang hanya 
mengekspor 5% dari produksi kontennya. Dengan kurangnya persedian dari Jepang sedangkan 
permintaan internasional besar, akhirnya menghilangkan momentum perusahaan produksi 
konten Jepang untuk mengekspor hasil produksinya. Hal ini dikarenakan biaya produksi anime 
yang mahal, maka perusahaan atau rumah produksi anime menjual produknya dengan harga 
yang mahal juga. Seperti contoh, tayangan anime Full Metal Panic! Yang sempat ditayangkan di 
TV7 (saluran televisi di Indonesia), tidak melanjutkan seri tersebut sampai selesai. Hal ini 
dikarenakan harga anime dalam lisensi hak siar mahal, belum lagi negara tujuan harus 
melakukan rekaman suara demi mengartikan bahasa Jepang, dan hal ini justru semakin 
menambah biaya dan waktu yang semakin lama. Sehingga dapat terlihat disini, bagaimana 
produksi konten budaya yang tidak melibatkan pihak dari luar dalam produksinya, justru 
semakin mempersulit promosi Cool Japan itu sendiri. Berbeda jauh dengan Korea Selatan yang 
dalam produksi konten budaya populernya, seringkali menyewa para ahli dari negara luar dalam 
komite produksinya. 

Perbedaan mendasar dari strategi internasionalisasi ini menyebabkan J-Pop atau bahkan 
idol group Jepang masih belum bisa menggeser K-Pop dan idol group dari Korea, hal ini 
disebabkan karena perbedaan performa dan penampilan. Mengambil contoh idol group populer 
dari Jepang, AKB48. AKB48 mencerminkan semangat Jepang yang membawakan dirinya sebagai 
negara yang positif dan dinamis. Tapi apabila dibandingkan dengan performa serta penampilan 
dari idol group Korea Selatan seperti GFRIEND ataupun Girls Generation, maka AKB48 terlihat 
seperti idol group yang dipilih berdasarkan umur yang masih muda, berkisar antara 12-17 tahun. 
Belum lagi kebanyakan J-Pop tidak memiliki musik dengan lirik yang beragam bahasanya. 
Mengambil contoh salah satu lagu dari Girls Generation yang berjudul Genie, Beautiful Stranger, 
Youaholic, I’m in Love With a Hero, menggunakan bahasa Jepang dalam liriknya. Berbeda 
dengan artis-artis J-Pop yang jarang sekali menggunakan bahasa asing dalam versi lain dari lagu 
yang akan dijual.   

Selain itu, Pemerintah Jepang memiliki banyak institusi yang menaungi berbagai proyek 
Cool Japan. Seperti contohnya Asian Gateway Initiative, Manga-Anime Guardian Project, usaha-
usaha promosi pemerintah seperti penentuan duta besar anime dari karakter-karakter yang 
sudah dikenal masyarakat dunia. Berbagai usaha dari pemerintah Jepang ini sayangnya tidak 
diikuti dengan semangat partisipasi dari perusahaan-perusahaan produsen animasi atau 
mangaka, dan perusahaan hiburan lokal Jepang. Promosi yang dilakukan pemerintah 
melibatkan pendanaan Cool Japan sebagai salah satu cara dalam menggalakkan produsen untuk 
turut bergerak dalam Cool Japan. Pendanaan Cool Japan atau “Cool Japan Fund” hanya lebih 
berfokus kepada bagaimana pemerintah menginvestasikan dana yang didapat terhadap 
perusahaan-perusahaan distributor. Dukungan pemerintah Jepang dalam hal ini tidak bisa 
dianggap efektif. Misi utama Cool Japan Fund tidak memasukkan pendanaan terhadap 
perusahaan produsen untuk memproduksi konten budaya populer yang rata-rata satu proyek 
anime bisa mencapai 11 juta Yen atau sekitar 150 ribu dolar Amerika. Mahalnya biaya produksi 
anime menjadikan rumah studio animasi Jepang untuk tidak menyediakan banyak anime yang 
dapat diekspor. Ditambah dengan mahalnya harga produksi anime dan perusahaan produsen 
tidak dapat semakin memberatkan anggaran dengan lokalisasi anime berdasarkan pasar tujuan 
yang hanya akan menambah biaya produksi. Kurangnya persedian sebagai komoditi ekspor, 
semakin melesukan permintaan pasar terhadap anime Jepang. Belum lagi karena harganya yang 
mahal, kebanyakan saluran televisi di luar negeri tidak banyak yang menayangkan anime di 
stasiun mereka.  



Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan dari masing-masing 
industri kedua negara, yakni Jepang dan Korea Selatan. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa 
Adanya faktor modernisasi, sejarah, penerimaan masyarakat, dan bagaimana ekonomi itu sendiri 
berkembang dengan adanya budaya, keenam variabel penentu dalam perkembangan industri 
kreatif pun didapat. Bermulai dari Cool Japan dan Korean Wave sebagai brand industri kreatif 
yang masing-masing memiliki kebijakan dan strategi tersendiri dalam usaha perkembangannya. 
Konteks sistemis yang ditujukan demi melihat perkembangan ekonomi dan modernisasi 
teknologi yang memiliki sejarah dan proses sebelum sampai ke tahap ekonomi dan teknologi yang 
maju, hingga bagaimana kedua negara melihat budaya sebagai salah satu cara yang efektif dalam 
mengembangkan ekonomi lebih lanjut, dan menciptakan peluang-peluang bisnis yang baru. 
Peran pemerintah menjadi penting mengingat negara sebagai pemeran penting dalam 
perkembangan industri kreatif, dan sebagai subjek utama dari perkembangan ekonomi yang 
ingin dihasilkan. Peran pemerintah Jepang dan Korea Selatan memiliki kesamaan, dimana 
keduanya berperan sebagai promotor dan regulator.  

Sebagai promotor, pemerintah memiliki tugas dalam mempromosikan brand masing-
masing. Kegiatan promosi ini meliputi pengadaan-pengadaan festival budaya tahunan dan 
pendirian institusi didalam negeri yang bekerja sama dengan institusi lain di luar negeri atau juga 
bisa mendirikan institusi perwakilan di negara tertentu yang menjadi tujuan. Seperti contoh, 
Korea Selatan yang mendirikan Korean Cultural Center di Indonesia, dan Japan Foundation yang 
juga didirikan di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan bagaimana budaya dan kebijakan 
pemerintah dalam cultural cooperation tidak hanya terbatas di investasi dan pendanaan promosi 
saja, tapi juga melibatkan ide, pengalaman, pendidikan, dan kreativitas manusia. Yang 
membedakan antara Korea Selatan dan Jepang dalam melaksanakan perannya sebagai promotor, 
Jepang lebih berfokus bagaimana membentuk citra negara mereka yang unik di kancah 
internasional dengan para pelaku usaha yang cenderung hanya aktif di kancah domestik. 
Sedangkan Korea Selatan memfokuskan kegiatan promosinya dengan pertama-tama membiayai 
produksi konten budaya populer, yang diikutin dengan bentuk-bentuk promosi yang bekerjasama 
dengan chaebol dalam kegiatan bisnisnya. Kontras antara Jepang dan Korea Selatan terlihat 
dengan jelas dimana pemerintah Jepang tidak memiliki posisi dan pandangan yang sama dengan 
para pelaku usaha. Pemerintah Jepang melakukan promosi ke luar negeri tanpa diikuti dengan 
inisiatif perusahaan produksi atau hiburan yang untuk ‘go international’. Berbeda dengan Korea 
Selatan, dimana kesamaan misi antara pemerintah dan perusahaan produksi atau hiburan berada 
di satu jalan yang sama, yaitu menginternasionalisasikan budaya dan memperluas pasar.   

Sebagai regulator, pemerintah Jepang dan Korea Selatan memiliki peranan yang juga 
sama, dimana kedua negara ini membentuk berbagai institusi sebagai pendukung kebijakan 
pemerintah terkait brand industri kreatif masing-masing. Regulator diartikan sebagai 
pembentuk kerangka regulasi atau peraturan. Dalam kasus Cool Japan, pemerintah menjadi 
regulator demi mencegah adanya dominasi pasar oleh salah satu pihak dari produsen konten 
budaya populer. Korea Selatan menjadi regulator dimana pemerintah membatasi tayangan asing 
demi meningkatkan produksi dan konsumsi prduk konten budaya populer lokal.  

Peran aktor non-pemerintah apabila dilihat dari pendekatan dan teori yang telah 
dipaparkan penulis, dapat dilihat dimana teori cultural cooperation. Perusahaan hiburan seperti 
SM Entertainment, JYP Entertainment, CJ E&M Entertainment sama-sama mudah dan kuat 
dalam mepromosikan nilai-nilai kebebasan berekspresi, keberagaman, dan mengenali apa yang 
diinginkan oleh konsumen. Peran aktor non-pemerintah terutama perusahaan hiburan, 
merupakan salah satu faktor signifikan kesuksesan Korea Selatan dalam penyebaran brand 
industri kreatifnya. Dalam pendekatan Empat Model Industri Kreatif, relasi positif antar industri 
kreatif dan pertumbuhan ekonomi terlihat dari bagaimana Korea Selatan mendapatkan 
keuntungan dari produksi masal produk koten budaya populer ini. Inovasi teknologi, inovasi 
desain, dan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh perusahaan hiburan Korea Selatan ini 



menunjukkan bahwasanya ide-ide baru dan kreativitas sumber daya manusia menjadi pendorong 
ekonomi. Penggemar yang terkumpul dalam satu wadah yang resmi, dan perusahaan hiburan 
yang secara efektif menjangkau penggemar tersebut adalah faktor yang signifikan dari strategi 
internasionalisasi Korean Wave. Penggunaan teknologi yang intensif seperti Korean Wave berasal 
dari kesadaran akan pentingnya budaya sebagai komoditas ekspor adalah bentuk keberhasilan 
modernisasi domestik.  
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