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BAB 2
KAWAII BUNKA DALAM KEBUDAYAAN JEPANG

2.1.

Asal-usul Kawaii Bunka dalam Kebudayaan Jepang
Terminologi kawaii 「可愛い」mengalami revolusi bentuk dan makna

dari jaman ke jaman. Kinsella mengatakan, terminologi kawaii yang tercatat
secara resmi antara masa Taisho hingga tahun 1945 ditulis sebagai kata
‘kawayushi’. Kemudian antara masa pasca perang dunia II hingga tahun 1970an,
kata kawayushi berubah menjadi kata ‘kawayui’ walaupun maknanya tetap sama.
Dan menurut CREA (11.1992:58). Kata kawaii itu sendiri diperkirakan sebagai
kata habitual (kata-kata yang biasa diucapkan karena kebiasaan) yang paling luas
digunakan dan disukai kehidupan sehari-hari orang Jepang dewasa ini (3).
Makna kata kawaii merupakan turunan dari beberapa terminologi. Makna
awal atau makna prinsipalnya adalah ‘shy’ atau malu, ‘embrassed’ atau
‘memalukan’. Makna turunan keduanya adalah ‘pathetic’ atau menyedihkan,
‘vulnerable’ atau tidak berdaya, ‘darling’ atau sayang, ‘loveable’ atau mudah
dicintai dan disayangi, dan ‘small’ atau kecil. Pada kenyataannya, makna kata
kawaii pada masa modern kini tetap mengandung beberapa nuansa makna-makna
tersebut. Contohnya adalah kata kawaisou, yang pathetic (menyedihkan), poor
(miskin, kasihan), dan pitiable (sungguh kasihan, patut dikasihani), yang
merupakan makna turunan langsung dari kata kawaii (Kinsella, 3).
Yoshiko Degai mengatakan, makna kata kawaii dalam masyarakat Jepang
modern, khususnya dalam kehidupan anak muda Jepang dewasa ini sangatlah luas
(personal interview, 13 Desember 2008). Oleh karena itu, agar dapat memahami
budaya populer kawaii bunka lebih jelas, diperlukan pemahaman mengenai
revolusi makna kata kawaii serta akar kawaii bunka itu sendiri dalam kebudayaan
Jepang.

2.1.1. Akar Kata Kawaii
Menurut Yomota Inuhiko (2006, chapter 2), secara historis kata kawaii
mulai muncul dalam literatur Jepang pada awal abad ke-11 yaitu dalam buku
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kumpulan esai Makura No Soushi「枕草子」yang diterbitkan oleh Seishounagon
「 清 少 納 言 」 . Pada mulanya, kata kawaii memiliki makna yang negatif.
Kemudian terus dihidupkan oleh penulis-penulis modern seperti Dazai Osamu,
yang mengembangkan dan merekonstruksi kembali makna kata kawaii menjadi
makna terhadap sesuatu yang merepresentasikan nilai estetika yang unik.
Yomota mengatakan, dalam karya Makura No Soushi tersebut, kata kawaii
disebut dengan かおーかゆし -- kao - kayushi. Makna kata kawaii pada saat itu
merujuk pada keadaan wajah atau rona wajah yang memerah, perasaan yang
menjadi malu, kejanggalan, perasaan buruk, dan sensasi perasaan atau suasana
hati yang kurang enak. Kemudian kata ini berubah menjadi かわゆし-- kawayushi,
dan kemudian akhirnya menjadi kata kawaii. Yomota (2006:29-30) menjelaskan :
“この単語の源流を遡ってゆくと、文語の「かはゆし」にぶつかる。
それをさらに遡ると「かほはゆし」という言葉に突き当たる。
「顔」と「映ゆし」が結合した言葉である。「映ゆし」は「おもは
ゆし」とか「目映ゆし」といった言葉の語尾にも用いられており、
その原型は「映ゆ」である。「映ゆ」は今でいう「映える」であっ
て、ものごとがいっそう鮮やかにみえたり、反映しあって美しく見
えたりする状態を示している。活力が満ちて、いっそう盛んになる
と解釈してもいい。したがって、「かほはゆし」とは直訳するなら
ば、顔が以前にも増して明確に引き立ったり、興奮のあまりに赤く
色づいてしまうことを示すことになる。今日でいう「萌え」という
単語は、その意味で先祖返り的なところがあり、興味深い。”
-- Kono tango no genryuu wo sakanobotteyukuto, bungo no “kahayushi” ni
butsukaru. Sore wo sara ni sakanoboru to “kahohayushi” to iu kotoba ni
tsukiataru. “Kao” to “hayushi” ga ketsugou shita kotoba dearu. “hayushi”
wa “omohayushi” to ka “mabayushi” to itta kotoba no gobi ni
mochiirareteori, sono genkei wa “hayu” dearu. “hayu” wa ima de iu “haeru”
de atte, monogoto ga issou azayaka ni mietari, han’ei shiatte utsukushiku
mietari suru joutai wo shimeshiteiru. Katsuryoku ga michite, issou sakan ni
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naru to kaishaku shitemo ii. Shitagatte, “kahohayushi” to wa chokuyaku
suru naraba, kao ga izen ni mo mashite meikaku ni hikitattari, koufun no
amari ni akaku iro dzuite shimau koto wo shimesu koto ni naru. Kyou de iu
“moe” to iu tango wa, sono imi de senzogaeritekina tokoro ga ari,
kyoumibukai. -“Bila menilik kebelakang tentang asal-usul kata ini, ia berakar pada bahasa
tulis kawayushi. Kemudian lebih kebelakang lagi dengan kata kaohayushi.
Ia merupakan kata hasil perpaduan dari kata ‘kao’ dan ‘hayushi’. ‘Hayushi’
digunakan pula sebagai ekor kata/akhir kata dari kata ‘omohayushi’ atau pun
‘mabayushi’, yang mana bentuk purnarupanya adalah ‘hayu’. Kata ‘hayu’itu
sendiri saat ini disebut dengan kata ’haeru’, yang mana maknanya
menunjukkan keadaan yang terlihat sebagai cerminan keindahan/keelokan,
serta keadaan yang segalanya secara bersamaan terlihat mencolok, juga
dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang meriah atau ramai. Oleh sebab itu,
bila menerjemahkan langsung kata kaohayushi, maka ia menunjukkan
keadaan muka yang tampak lebih tegas dari sebelumnya, dan wajah yang
memerah karena gejolak emosi. Makna tersebut saat ini diwakili dengan
kata moe, yang mana seiring perubahan jaman maknanya menjadi minat
yang dalam.”

2.1.1.1. Bentuk dan Makna Kata kawaii Sebelum Abad 20
Yomota (2006:30) mengatakan, kata かわゆし-- kawayushi adalah akar
kata kawaii yang pertama tercatat dalam sebuah buku literatur, yaitu dalam
Konjaku Monogatari『今昔物語集 』volume ke 25 bab 6. Dalam Konjaku
ちご

とつ

や

い た

ころ

Monogatari tertulis :「コノ児 1二力ヲ突キ立テ、矢ヲ射立テ殺サムハ、ナホ
カハユシ」-- “kono chigo ni ka wo totsukitate, ya wo itatete korosamu ha, naho
kahayushi.”2

1

2

Chigo : Bocah berdandan, yang mengikuti pawai dalam upacara keagamaan di Jepang. (Kamus
bahasa Jepang-Indonesia, Kenji Matsuura. Kyoto Sangyo University Press. Kyoto, Japan. 1994).
Cara penulisan pada bahasa Jepang kuno, partikel, okurigana, dan kata tanpa karakter Kanji,
ditulis dengan huruf katakana.
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Makna kawayushi saat itu sangat berbeda dengan makna saat ini. Menurut
kamus besar bahasa kuno Jepang Kogodaijiten (古語大辞典) 1993, makna kata
kawayushi

adalah「痛ましくて見るに忍びない。気の毒だ。不憫だ。」--

itamashikute miru ni shinobinai. Kinodokuda. Fubinda -- “Tidak tega melihat
kepedihan/kesakitan. Kasihan. Merasa kasihan.” (Yomota, 2006:30).
Selanjutnya dikatakan Yomota (2006:30), akar kata kawaii yang kedua
adalah kata kaohayushi「かほはゆし」. Menurut kamus Kogodaijiten 1993, kata
kaohayushi yang pertama kali dipublikasikan bermakna 「心がとがめて顔が赤
らむ状態。面はゆい。恥ずかしい。恥かしくて顔がほてる。」-- kokora ga
togamete kao ga akaramu joutai. Omo hayui. Hazukashii. Hazukashikute kao ga
hoteru. -- “Keadaan wajah yang memerah karena hati yang merasa bersalah.
Merasa malu. Malu. Wajah terasa memanas karena malu”. Contohnya digunakan
dalam Kenreimon Inkashuu「建礼門院歌集」: 「人のさるやなどいふにはい
たく思ふさまのこと、かはゆくおぼえ」-- hito no saru ya nado iu ni wa itaku
omousama no koto, kawayuku oboe --3.
Sedangkan pada masa ketika belum ada kata kawayushi yaitu pada jaman
Nara dan Heian (sebelum abad ke 11), orang Jepang menggunakan kata utsukushii
untuk mengekspresikan sesuatu yang kawaii. Misalnya ketika melihat anak
perempuan yang berwajah lucu dan hewan-hewan yang lucu (Yomota, 2006:31).
Kata utsukushii「美しい」itu sendiri kini bermakna cantik, elok, jelita, indah
(Matsuura, 1994:1148).
Kata utsukushii dalam kanji ditulis dengan 美 し い / 愛 し , sebab
menunjukkan rasa cinta dan keindahan pada sesuatu yang dicintai (itoshii)
misalnya kepada orang tua, suami, istri, atau pacar (Shimamura Izuru, 1991:163).
Namun pada abad pertengahan, jaman Heian (794-1185), dimana esai-esai dalam
Makura No Soushi ditulis, diketahui maknanya lebih condong kepada makna
kawaii ketimbang makna kata utsukushii seperti saat ini (Yomota, 2006:31-32).
Sehubungan dengan kata utsukushi yang digunakan sebagai kata kawaii
sebelum abad ke-11 Jepang itu, pada abad ke-20 seorang ahli kesusastraan Jepang

3

Kenreimon Inkashuu 前掲 dalam kamus Nichijou Gogen Jiten「日常語源辞典」halaman 67.
Di ambil dari Yomota, 2006:30.
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di London, Arthur Waley, menerjemahkan beberapa kata utsukushii dalam
Makura No Soushi ke dalam bahasa Inggris dengan kata pretty atau cantik.
Setelah hasil terjemahan Waley tersebut coba diterjemahkan kembali ke dalam
bahasa Jepang oleh Yomota, Yomota mendapati bahwa makna kata sifat
utsukushii yang diterjemahkan menjadi pretty tersebut sesuai dengan makna kata
kawaii dari sudut pandang saat ini. Sehingga Yomota menyimpulkan bahwa
sebenarnya pandangan orang Jepang akan suatu benda kawaii yang kecil, mungil,
lucu, imut, sekaligus manis, tidak berubah semenjak dahulu (2006:32).
Cuplikan terjemahan Inggris-Jepang tersebut adalah sebagai berikut:
“かわいいもの。
すずめ

ひひな

メロンに歯を立てている子供の顔。 雀 の 雛 にむかって「チュウ、
チュウ」と呼んでやると、こちらにピョンピョンやってくるところ。
この雛を捕らえ、足を糸で括っておいたところに、親鳥が虫餌とか
を与えにくるところ。三歳かそこらの子供が地面に落ちている小さ
な変なものを突然に見つけて駆け出すと、小さな指で摑みとり、大
人のところにもってきて見せるさま。修道女のようにボブヘアーに
身なりを整えた少女が、何かものを見つめるために髪を目からどけ
ようとして、額を後ろへと擡げるさま。”4
-- Kawaii mono.
Melon ni ha wo tateteiru kodomo no kao. Suzume no hihina ni mukatte
‘chuu,chuu’ to yonderuto, kochira ni pyon-pyon yattekuru tokoro. Kono
hihina wo torae, ashi wo ito de kukkutteoita tokoro ni, oyadori ga mushi esa
toka wo ataenikuru tokoro. Sansai ka sokora no kodomo ga chimen ni
ochiteiru chiisana hen na mono wo totsuzen ni mitsukete kakedasuto,
chiisana yubi de tsukamitori, otona no tokoro ni motte kite miseru sama.
Shuudoujo no youni bobu hea- ni minari wo totonoeta shoujo ga, nani ka

4

Arthur Waley, The Pillow-book of Sei Shou-nagon, George Allen & Unwin, London, 1924, P.
123-124. Penganalisaan terhadap terjemahan Makura No Soushi oleh Arthur Waley ini terdapat
dalam buku Kokoro to kimekasu, 1998, Shoubunsha. Halaman 16-26., dan dikutip oleh Yomota,
2006:32.
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mono wo mitsumeru tame ni kami wo me kara doke you toshite, hitai wo
ushiro he to motageru sama. -“Benda yang kawaii. Wajah anak kecil yang sedang memakan buah melon.
Anak burung pipit yang melompat-lompat mendekat ketika dipanggil.
Menangkap anak burung itu dan mengikatkan benang di kakinya, lalu induk
burung yang datang memberi makan anaknya seekor serangga. Seorang anak
kecil di situ yang kira-kira berumur 3 tahun, yang tiba-tiba menemukan dan
mengejar benda kecil dan aneh yang sedang jatuh ke tanah, dan dengan jari
mungilnya ia menangkap benda itu dan memperlihatkannya kepada orang
tuanya. Seorang gadis muda yang memiliki model rambut bob hair seperti
biarawati, mengangkat keningnya kebelakang untuk menyingkirkan rambut
yang menghalangi pandangannya agar dapat menatap sesuatu yang
ditemukannya.”
Pada abad 14, makna kawayushi berkembang menjadi makna ‘kasihan’,
yaitu perasaan kasihan terhadap suatu hal karena sifat ketidakberdayaannya
(hontou ni aware「 本当にあわれ」atau sungguh pilu) muncul perasaan ingin
memberikan perlindungan dan pertolongan terhadap hal tersebut. Sebagai contoh,
kucing atau anjing yang terlantar di jalan, dapat dikatakan kawayushi.
Kemudian pada abad 16, makna kawayushi kembali berkembang menjadi
makna yang berkesan mengejek suatu keadaan yang memprihatinkan. Sebagai
しらみ

な

contoh ungkapan「 虱 でも慣 れてしまえばかわゆし」-- “kasihan bila telah
terbiasa dengan kutu rambut di kepala”. Dari ungkapan tersebut tersirat perasaan
kasihan terhadap suatu keadaan yang tidak mengenakkan dan sekaligus bernada
sindiran. Dan setelah itu, pada abad pertengahan, penyebutan kata kawayushi
berubah menjadi kawayui「かはゆい」yang bermakna ‘mudah dicintai’ atau
airashii「愛らしい」(Yomota, 2006:34).

2.1.1.2. Bentuk dan Makna Kata Kawaii Pada Abad 20
Memasuki abad 20, yang mana diawali dari masa Meiji, makna kata
kawaii terus berkembang. Pada masa ini juga diketahui terjadinya perubahan
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pengucapan dari kahayui menjadi kahaii dan akhirnya menjadi kawaii. Perubahan
pengucapan ini dikatakan karena gaya bahasa lisan saat itu (Yomota, 2006:35).
Selanjutnya dikatakan Yomota (2006:24), perkembangan makna kawaii
pada abad ke-20 ini juga dapat dilihat melalui sebuah paragraf dalam sebuah
cerita pendek berjudul Joseito / 女生徒 atau “Murid Perempuan” karya Dazai
Osamu yang diterbitkan pada tahun 1939. Kutipan paragraph tersebut sebagai
berikut:
“鏡を覗くと、私の顔は、おや、と思うほど活き活きしている。顔は、
他人だ。私自身の悲しさや苦しさや、そんな心持とは、全然関係な
く、別個に自由に活きている。きょうは、頬紅も、つけないのに、
こんなに頬がぱっと赤くて、それに、唇も小さく赤く光って、可愛
い.”5
-- Kagami wo nozoku to, watashi no kao wa, oya, to omou hodo ikiiki
shiteiru. Kao wa, tanin da. Watashi jishin no sabishisa ya kurushisa ya,
sonna kokoromochi to wa, zenzen kankei naku, bekkou ni jiyuu ni ikiteiru.
Kyou wa, houbeni mo, tsukenai noni, konna ni hou ga patto akakute, sore ni,
kuchibiru mo chiisaku akaku hikatte, kawaii. -“Bila memandang cermin, wajahku, ternyata sangat bersemangat. Wajahku,
adalah orang lain. Hidup bebas secara terpisah dan tidak ada hubungannya
sama sekali dengan kesunyian dan kesedihan diriku. Hari ini, walau aku
tidak memakai perona pipi, pipiku sangat merah cerah, dan bibirku pun kecil
merah bersinar, kawaii. “
Dalam cerita ini, Dazai Ozamu menggambarkan tokoh wanita -- watashi
「私」-- sebagai tokoh yang kasihan dan menderita, karena ayahnya baru saja
meninggal namun tetap harus pergi ke sekolah.「私」digambarkan sebagai sosok
anak perempuan yang berpenampilan cantik mengagumkan dan membawa kain
bungkusan yang kawaii, dan memakai sarung tangan panjang berenda.

5

Dazai Osamu. Joseito. Bagian 2. halaman 194.
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Dalam cerita Joseito, kata kawaii digunakan dalam berbagai konteks yang
berbeda sehingga menunjukkan luasnya makna kata kawaii saat itu. Diceritakan,
setelah sekolah 「 私 」 pergi memotong rambut ke salon bersama temannya,
Kinko.「私」tidak merasa puas dengan rambut barunya.「私」mengeluhkan
nasibnya yang malang, perasaan sedihnya, serta ketidakpuasannya dengan berkata
「私は、ちっとも可愛くない」-- watashi wa, chittomo kawaikunai -- “aku,
sedikitpun tidak kawaii”. Kemudian sang teman Kinko mengomentari 「 私 」
dengan nada sindiran.「私」yang merasa tersindir menyebut temannya dengan
berkata「ほんとに、何も考えない可愛いらしい人」-- honto ni, nanimo
kanggaenai kawaiirashiihito -- “keterlaluan, orang kawaiirashii (berpura-pura
manis) yang tidak berpikir apapun”. Setelah pulang ke rumah, sambil mencuci
beras 「私」berkata 「お母さんが可愛く、いじらしくなって、大事にしよ
うと、しん（心）から思う」-- okaasan ga kawaiku, ijirashikunatte, daiji ni
shiyou to, shin kara omou -- “dari lubuk hatiku, aku ingin melindungi dan
menyayangi ibuku dengan penuh rasa kasih” (Yomota, 2006:24-26).
Di sini terlihat, bahwa makna-makna kawaii yang muncul dalam cerita
Joseito ini menujukkan berbagai makna. Antara lain bermakna sesuatu yang kecil
mungil dan diinginkan, memiliki daya pikat yang membuat penasaran, sindiran
atas sesuatu yang dirasakan kasihan, polos dan tampak bodoh namun manis, dan
menarik,sedih dan pilu, sengsara dan kasihan namun sekaligus berharga sehingga
tumbuh perasaan ingin memberikan perlindungan.
Dari penjabaran akar kata kawaii dan perkembangan makna kata kawaii di
atas, dapatlah dikatakan bahwa ada beberapa konsep dasar yang berasosiasi dalam
makna kata kawaii dalam bahasa Jepang, yaitu perasaan kasihan, kerapuhan,
malu, kecil/mungil, cantik/elok, mudah dicintai dan disayangi, dan kekanakkanakan. Sifat-sifatnya tersebut menimbulkan perasaan ingin memberikan
perlindungan dengan menyayangi dan mencintainya bagi orang yang melihatnya.
Oleh karena itu, sesuatu yang kawaii menjadi mudah disayangi dan digemari.
Sifat-sifat kawaii itu direpresentasikan atau muncul dalam wujud tampilan fisik
(dari sesuatu benda maupun sosok manusia), perilaku (manusia maupun hewan),
dan keadaan atau kondisi sesuatu.
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Defenisi ini sejalan dengan defenisi yang diungkapkan oleh Kinsella, yaitu
bahwa kata kawaii memiliki makna erat dengan sifat kekanakan: 「甘い」amai manis,「愛らしい」airashii - manis, jelita, disayang,「無邪気」mujaki - naïf,
「純粋」 junsui - suci, murni,「簡単」 kantan - sederhana, 「正直」shoujiki jujur, lurus,「優しい」 yasashii - baik hati, lemah lembut,「傷つけやすい」
kizutsukeyasui - rapuh,「可哀いそう」kawaisou - lemah, kasihan,「未熟」
mijuku - polos, belum matang secara tingkah laku sosial dan penampilan fisik (1).

2.1.2. Akar Kawaii Bunka
Menurut Tomoyuki Sugiyama, kawaii bunka berakar dari budaya
keharmonisan bangsa Jepang. Hal itu dapat terlihat dalam karya-karya seni Jepang
seperti seni gambar dan desain tradisional kuno Jepang semenjak jaman Edo
(1603-1867). Sebagai contoh, mengoleksi miniatur dan gantungan hiasan telah
digemari orang Jepang sejak 400 tahun lalu, pada awal periode Edo. Saat itu,
ukiran mini netsuke6 sangat populer seperti sutorappu7 Hello Kitty saat ini (Yuri
Kageyama, 2006).
Kemudian, boneka kayu Jepang ningyou yang kecil mungil namun sangat
cantik, gaya dandanan tradisional wanita Jepang yang merupai boneka dengan
bedak putih, bibir merah dan mungil, pipi merona merah, dengan aksesoris rambut
mungil dan cantik kanzashi di rambutnya. Seni gambar kartun / manga Jepang
yang telah ada semenjak abad ke-19 dikatakan pula sebagai salah satu akar dari
ikon dan karakter-karakter kawaii (Ito Mizuko, 2005).

A.

B.
Gambar 2.1. Kanzashi.

Sumber : Torikai Shinichi (2007:17).

6

Netsuke adalah miniatur dari kayu yang dijadikan semacam pengait atau pengunci sekaligus
penghias/dekorasi di dompet-dompet kain maupun kantung rokok para pria pada jaman Edo.
7
Gantungan hias untuk telepon genggam.
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Penjelasan gambar 2.1. :
Gambar A. Jepit rambut Kanzashi dari cangkang kura-kura dengan motif burung dan gelombang
air laut. Panjang sekitar 10 cm. (Properti dari National Museum of Japanese History).
Gambar B.

Hana Kanzashi untuk gadis penari Kyoto. Bunga-bunga kecil dibuat dari sutra dan
kawat. (Foto : Mizobuchi Hiroshi)

Torikai Shinichi (2007) mengatakan, sebenarnya bila melihat bentuk dan
ciri khas kawaii mono saat ini dan kemudian melihat karya-karya seni rupa
tradisional Jepang, maka kita dapat menemukan bahwa nilai-nilai kawaii telah
terinterpretasikan dalam seni desain Jepang sejak lama. “For thousands of years
the ancestors of today's Japanese created fine art forms, some bold and rugged,
many adorably small in size or imbued with human warmth.” -- “selama berabadabad, nenek moyang orang Jepang telah menciptakan berbagai karya seni.
Beberapa tebal, berat dan kaku, namun banyak pula yang sangat kecil atau
diilhami dengan sifat kehangatan manusia.”
Hal ini dapat dilihat melalui berbagai karya seni kuno Jepang. Bila melihat
artefak-artefak seni dari jaman kuno Jepang seperti patung-patung, lukisan gulung
e-maki, seni cetak gambar pada kayu ukiyoe, seni boneka Jepang ningyou, seni
lipat kertas origami, seni boneka kerta washi ningyou, dan sebagainya, kita dapat
melihat pada umumnya berbentuk mini dan atau merupakan miniatur dari mahluk
yang dikreasikan sedemikian rupa sehingga berbentuk mungil, imut, lucu
sekaligus menarik dan unik.

A.

B.

C.

Gambar 2.2. Tembikar kuno Jepang berdesain miniatur hewan.
Sumber : Torikai Shinichi (2007:14).
Penjelasan gambar 2.2. :
Gambar A. Piring tembikar Imari-yaki berhias gambar burung. Salah satu dari 5 piring dalam 1
set. Dibuat antara tahun 1640-1669. Diameter 15.8.cm. (Properti dari Museum of Art,
Jepang).
Gambar B.

Tembikar tempat dupa Kyo-yaki berbentuk bebek mandarin. Dibuat oleh Ninsei pada
abad 17. Tinggi 5.2.cm. (Properti dari Fujita Museum of Art).
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Gambar C.

Tembikar babi hutan liar. Diperkirakan dibuat pada 3.000 sampai 4.000 tahun yang
lalu. Kemungkinan dipergunakan pada festifal dan upacara-upacara ketika musim
berburu. (Properti dari Hirosaki Municipal Museum).

Gambar 2.3 Lukisan gulung e-maki.
Sumber : Torikai Shinichi (2007:14).
Penjelasan gambar 2.3. :
Bagian dari gambar gulung dari abad 12 atau 13, Choju Jinbutsu Gigakan (“Birds and Animals
Play Human”). Mengilustrasikan gambar yang lucu, dimana manusia seperti kodok, kelinci, dan
binatang lainnya. Ilustrasi gambar seperti ini diperkirakan sebagai pelopor dari seni gambar dalam
anime dan manga Jepang saat ini. (Properti dari Kuil Kozan-ji. Foto dari Tokyo National Museum).

2.2.

Bentuk dan Sifat Dasar Kawaii dalam Kebudayaan Jepang
Bentuk dan sifat dasar kawaii secara umum dapat dilihat dari dua sisi,

yaitu secara fisik dan secara non fisik. Secara fisik, sesuatu yang kawaii berbentuk
kecil, bulat, dan menampilkan gambar atau desain yang kekanak-kanakan atau
youjisei「幼児性」dan personifikasi manusia atau gijin「擬人」. Sedangkan
secara non fisik atau secara kesan, kawaii menimbulkan kesan menggemaskan dan
menyenangkan untuk disayangi, serta menimbulkan perasaan ingin melindungi.
Hal ini dapat dilihat pula melalui berbagai karya seni tradisional Jepang.

2.2.1. Dunia Kanak-kanak
Yomota mengatakan (2006:32), salah satu contoh sifat kawaii yang
menunjukkan dunia dan sifat kanak-kanak dapat dilihat dalam Makura No Soushi:
“かわいいもの。
すずめ

ひひな

メロン（瓜）に歯を立てている子供の顔。 雀 の 雛 にむかって「チ
ュウ、チュウ」と呼んでやると、こちらにピョンピョンやってくる
ところ。この雛を捕らえ、足を糸で括っておいたところに、親鳥が
虫餌とかを与えにくるところ。”
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-- Kawaii mono.
Melon (uri) ni ha wo tateteiru kodomo no kao. Suzume no hihina ni mukatte
“chuu…chuu…” to yonderu to, kochira ni pyon-pyon yattekurutokoro. Kono
hihina wo torae, ashi wo ito de kukutteioita tokoro ni, oyadori ga mushiesa
toka wo ataenikurutokoro. -“Benda yang kawaii. Wajah anak kecil yang sedang memakan buah melon.
Anak burung pipit yang melompat-lompat mendekat ketika dipanggil.
Menangkap anak burung itu dan mengikatkan benang di kakinya, lalu induk
burung yang datang memberi makan anaknya seekor serangga.”
Disini terlihat bahwa wajah anak kecil yang memakan buah melon (atau
pada saat itu, mungkin yang di maksud adalah buah labu), dan anak burung yang
bercicit dan lari kesana kemari mencari induknya, yang mana menunjukkan sifat
kanak-kanak dan kerapuhannya sebagai burung kecil yang memerlukan
perlindungan induknya, adalah sesuatu yang kawaii.
Torikai Shinichi (2007) mengatakan dalam budaya Jepang, sifat kepolosan
dari mahluk kecil dan masa muda itu memang memiliki keindahan tersendiri.
“…”A bird giving food to its chick, a child picking up something to show an
adult “8 — these simple gestures are truly delightful…” wrote Sei Shonagon
…Yes she was right, the innocence of small creatures and youth have a
beauty of their own.”
“…“seekor burung memberi makan anaknya, seorang anak memungut
sesuatu untuk ditunjukkan ke orang tuanya” – gerak-gerik sederhana ini
sangat menyenangkan…” begitulah yang ditulis Sei Shounagon… Ya, dia
benar, kepolosan dari mahluk-mahluk kecil dan masa muda memiliki
keindahan tersendiri.”

8

Terjemahan berbahasa Inggris dari bait dalam Makura No Soushi yang dikutip oleh Torikai
Shinichi (2007).
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Gambar 2.4.

Gambar 2.5.

Kodakara Gosetsu No Asobi.

Gambar 2.6.

Patung bayi merangkak.

Chigo.

Sumber : Torikai Shinichi (2007:15).
Penjelasan gambar 2.4. :
Gambar 2.4.

Ilustrasi anak-anak pada Ukiyoe woodblock print berjudul “Kodakara Gosetsu No
Asobi” (“ ‘Little Treasures’ Enjoy the Five Festivals”) karya Torii Kiyonaga
(1752-1815). (Properti dari Tokyo National Museum).

Gambar 2.5.

Patung bayi yang merangkak. (Properti dari Tokugawa Memorial Foundation).

Gambar 2.6.

Seorang anak yang didandani dan mengenakan pakaian keagamaan tradisional atau
disebut Chigo, dalam acara pawai festival keagamaan. (Foto: Haga Hideo).

2.2.2. Kecil dan Mungil
Sifat kecil dan mungil merupakan elemen penting bagi orang Jepang.
Benda yang kecil cenderung diperlakukan sebagai benda penting dan berharga.
Bentuknya yang kecil menimbulkan kesan yang tidak berdaya, rentan, rapuh,
menimbulkan

perasaan

ingin

memberikan

perhatian,

perlindungan,

dan

pertolongan, sehingga sangat mudah dicintai dan disukai banyak orang.
Yomota (2006:92-112) mengatakan, sesuatu yang kecil dan mungil dalam
budaya Jepang adalah keindahan yang memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri.
Sesuatu yang kecil itu kawaii sekaligus indah dan cantik. Seperti objek-objek
kecil yang kawaii dalam Makura No Soushi: anak-anak, suzume no hihina atau
anak burung pipit, daun kecil dan kelopak bunga yang jatuh ke atas kolam, dan
bunga-bunga hiasan atau aoi no hana 「葵の花」.
Contoh lainnya adalah netsuke. Netsuke juga merupakan patung kayu yang
sangat kecil dan biasanya berbentuk anak kecil atau hewan-hewan kecil. Netsuke
berfungsi sebagai pengikat sekaligus penghias pada tas tangan kain, dompet kain,
maupun pembungkus tembakau pada jaman Edo.
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Inti utama dari sifat kawaii yang kecil dan mungil lainnya adalah
mengecilkan sesuatu yang berukuran standar ataupun besar. Kemudian, membuat
suatu benda atau karya seni dalam ukuran mini dan sederhana, juga sudah
merupakan kebiasaan dalam kebudayaan Jepang. Hal ini dapat terlihat antara lain
melalui karya-karya seni Jepang seperti seni tanaman hias bonsai, netsuke, boneka
Jepang ningyo, bentuk bibir yang kecil mungil merah pada dandanan para Geisha
ataupun aktor kabuki, dan sebagainya.
Seperti di katakan Yomota (2006:94):
たんしがた

“日本人は短歌という世界でも稀なる短詩型を考案しただけでは満足
はいく

せず、それをさらに小さくして俳句を発明してしまった。またトラ
ンジスターラジオと電卓、ウォークマンといった携帯電機商品を
つぎつぎ

次々と開発し、つい今しがたも携帯電話をいかに軽量化するかに腐

心してきた。ハリウッドが『ジュラシック・パーク』製作している
間に、ポケットに入るモンスター、略して「ポケモン」を考案し
「ピカチュウ」と込みで全世界の市場に送り出しました。こうした
文化の背後には、何か伝統的に一貫した原理が働いているのだろ
う。”
-- Nihon jin wa tanka to iu sekai de mo marenaru tanshigata wo kouan shita
dake dewa manzoku sezu, sore wo sara ni chiisakushite haiku wo hatsumei
shiteshimatta. Mata toranjisuta- rajio to dentaku, wo-kuman to itta
keitaidenkishouhin wo tsugitsugi to kaihatsu shi, tsui ima shigata mo keitai
denwa wo ikani keiryouka suru ka ni fushin shite kita. Hariuddo ga
‘Jurashikku Pa-ku’ seisakushiteiru aida ni, poketto ni hairu monsuta-,
ryakushite ‘Pokemon’ wo kouan shi ‘Pikachuu’ to komide zensekai no
ichiba ni okuridashimashita. Kou shita bunka no haigo ni ha, nani ka
dentouteki ni ikkan shita genri ga hataraiteiru no darou…--
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“Orang Jepang, dalam dunia tanka

9

pun tidak puas dengan hanya

merancang sajak pendek, mereka kemudian merekacipta tanka dengan
mengecilkannya sehingga terciptalah puisi pendek haiku. Orang Jepang
juga berturut-turut mengembangkan barang-barang elektronik jinjing seperti
radio transistor, kalkulator, dan walkman. Kita juga melihat bagaimana
orang Jepang selama ini berusaha terus menerus untuk membuat suatu
produk elektronik menjadi ringan seperti telepon genggam saat ini.
Sementara Hollywod memproduksi film Jurassic Park, (orang Jepang)
merancang monster yang dapat dimasukkan ke saku (pocket) atau disingkat
‘Pokemon’, dan menghantarkannya ke pasar di seluruh dunia, termasuk
tokoh (pokemon) Pikachuu. Dengan latar belakang budaya seperti ini,
pastilah karena adanya sesuatu prinsip konsisten yang bekerja secara
tradisional.”
Seorang ahli ilmu perbandingan budaya Jepang dan Korea dari Korea
Selatan, Ii Oryon, pun mengatakan hal serupa. Menurut Ii Oryon, dalam dasardasar budaya Jepang terdapat prinsip atau hukum untuk mengecilkan sesuatu.
Dan yang menjadi penting adalah dengan mengecilkan, suatu benda akan berubah
menjadi kawaii sekaligus kuat atau chikarazuyoi「力強い」. Hal ini berarti,
dalam budaya Jepang, sesuatu yang kecil itu tidak hanya kawaii tetapi juga kuat.
Karena dengan mengkompres suatu benda berarti menambahkan kekuatan pada
benda tersebut.” (Yomota, 2006:94-95)

Gambar 2.7. Telepon genggam yang semakin kecil.

Gambar 2.8. Tanaman bonsai.

Sumber : Torikai Shinichi (2007:17).

9

Tanka adalah puisis khas Jepang.
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Penjelasan gambar 2.7. dan 2.8. :
Gambar 2.7.

Telepon genggam yang saat ini bentuknya semakin ringkas dan kecil. Telepon
genggan anak muda Jepang saat ini pada umumnya dihiasi dengan sutorappu
mungil. Khususnya remaja putri dan wanita muda, menghiasi telepon genggam
mereka dengan manik-manik kecil serta sutorappu yang berkilau.

Gambar 2.8.

Pohon bonsai mini. (foto : Sugawara Chiyoshi).

2.2.3. Bulat dan Menggemaskan
Bentuk atau sifat lain yang identik dengan sifat kawaii dan telah menjadi
ciri khas dalam desain karya seni Jepang adalah bentuk bulat yang sekaligus
gendut

dan

gemuk.

Bentuk

ini

pada

dasarnya

menimbulkan

kesan

menggemaskan seperti halnya bila melihat anak kecil yang umumnya gendut dan
berpipi tembam. Dan sehubungan dengan itu, sesuatu yang kawaii juga sering
memiliki unsur personifikasi dari manusia maupun mahluk hidup lainnya yang
umumnya adalah hewan mamalia yang berbadan bulat, berbulu halus, serta
menggemaskan.

Gambar 2.9. Patung Budha dari kayu Ginko.

Gambar 2.10. Kertas Chiyo-gami.

Sumber : Torikai Shinichi (2007:16).
Penjelasan gambar 2.9. dan 2.10. :
Gambar 2.9.

Patung Budha yang dipahat pada sebuah blok kayu ginko. Dipahat pada tahun
1804 oleh seorang biarawan pengembara. Patung ini di beri nama “Senju Sengan
Kannon Zo” atau Patung Dewa Belas Kasih Kannon dengan 1000 tangan dan 1000
mata. (Properti dari Kuil Hosho-ji).

Gambar 2.10. Kertas Chiyo-gami yang dipenuhi gambar ilustrasi wanita-wanita gemuk. Dibuat
oleh perusahaan Isetatsu.
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Gambar 2.11. Ukiyo-e bergambar pegulat Sumo

Gambar 2.12. Sketsa Shigetsu Hotei Gasan

Sumber : Torikai Shinichi (2007:16).
Penjelasan gambar 2.10. dan 2.11. :
Gambar 2.11. Gambar pegulat sumo muda pada lukisan cukil kayu Ukiyo-e berjudul Daidozan
Dohyo Iri / The Wrestler Daidozan Performs Leg Lifts. Merupakan karya dari
master ukiyoe Toshusai Sharaku (1794). (Properti dari Museum of Art, Jepang).
Gambar 2.12. Sketsa bernuansa humor dan gembira, berjudul Shigetsu Hotei Gasan / Hotei
Menunjuk Sang Bulan. Ilustrasi oleh biarawan Zen, Sengai (1750-1837). (Properti
dari Idemitsu Museum of Arts)

Manekineko 10 merupakan salah satu contoh dari figur hewan mamalia
yang gemuk dan berwajah bulat dalam desain kawaii dalam budaya Jepang
tradisional, dan masih umum dijumpai saat ini. Manekineko adalah patung kucing
tradisonal Jepang dengan sebelah tangan terangkat, terkadang kiri dan terkadang
kanan. Patung Manekineko biasa diletakkan di etalase atau meja depan tempat
usaha orang Jepang. Fungsinya adalah untuk menyambut tamu dan pelanggan
serta dipercaya sebagai pembawa keberuntungan. Warna manekineko bermacammacam, bisa merah hitam, emas, dan putih, Namun yang paling umum adalah
berwarna putih. Setiap warna mewakili aspek keinginan dalam kehidupan yang
intinya adalah keberuntungan. Sebagi contoh aspek kesehatan, cinta, dan
kemakmuran. (Francesca Rosella & Ryan Genz., n.d.).

Gambar 2.13. Manekineko
Sumber : Francesca Rosella & Ryan Genz. (n.d.).
10

Kucing keberuntungan.
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2.3.

Konsep Kawaii Dari Sudut Pandang Estetika Jepang
Bila melihat benda yang kawaii (かわいい物/kawaii mono—selanjutnya

akan disebut demikian) modern, misalnya berbagai produk karakter kawaii
(kawaii kyara-/かわいいキャラ) seperti Hello Kitty, Rilakkuma, dan Name Neko,
maka kawaii mono tersebut tampak lebih condong bergaya modern barat (seperti
karakter kartun dari Amerika dan Eropa) ketimbang bergaya asli Jepang. Namun
sebenarnya dibalik sosok modern kawaii mono tersebut terdapat cara berpikir
estetis asli Jepang yang melatar belakanginya. Sehingga kawaii mono di Jepang
memiliki gaya, ciri, serta keunikan dan kekhasannya tersendiri.
Berbeda dengan konsep estetis dunia barat yang menilai tinggi suatu
kematangan, kesimetrisan, kesemarakan, dan keabadian dalam sebuah artefak
kebudayaan, konsep estetis Jepang lebih dipengaruhi konsep estetis aliran zen atau
zenshuu「禅宗」yang mengusung kesederhanaan atau kantansa「簡素さ」.
Konsep umum yang mewakili kantansa dalam estetika zen adalah sifat sunyi atau
wabi「侘」, sepi atau sabi「寂」, dan murni atau iki/sui「粋」yang mana
mengisyaratkan sesuatu yang tidak abadi (hieikyuusei - 非永久性), tidak simetris
(hitaishousei - 非 対 称 性 ), rendah hati (kenson - 謙 遜 ), dan belum matang
(mijukuna - 未熟な). Maka dari itu, sesuatu yang kawaii di Jepang terasosiasi
dengan sesuatu yang belum matang atau belum benar-benar dewasa (naïf), lemah,
rapuh, kekanak-kanakan, serta sesuatu yang polos, sederhana, dan kecil mungil.
Konsep tersebut berlawanan dengan konsep kemewahan, kemapanan, dan
keabadian dalam estetika barat (Yomota, 2006).
Di sisi lain, bila melihat berbagai representasi kawaii mono saat ini, yang
mana juga banyak menggunakan warna terang sehingga bersifat mencolok, maka
tidak mengherankan bila dikatakan kawaii mono saat ini cenderung tidak bergaya
tradisional Jepang. Namun bila melihat lebih dalam pada detail yang ada pada
kawaii mono saat ini, ada karakteristik kejepangan yang masih kental melekat.
Sebagai contoh, produk kawaii kyara seperti Hello Kitty, PokeMon, Keroppi, dan
sebagainya.
Kawaii kyara di Jepang bentuk umumnya adalah kecil mungil dan
sederhana, berwarna lembut dan warna-warna alam seperti merah muda bunga
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Sakura, kuning matahari, hijau dedaunan, biru langit, coklat tanah, putih awan,
dan sebagainya. Selain itu, kawaii kyara juga seringkali mempersonifikasikan
manusia

dengan

hewan-hewan

yang

mudah

disayangi

dan

dipelihara.

Karakteristik wajahnya adalah bulat, gemuk, dengan proporsi badan yang tidak
simetris seperti badan anak bayi; kepala lebih besar daripada badan, mata yang
besar, dan mulut yang kecil, bahkan terkadang terdapat juga kawaii kyara yang
tidak memiliki mulut seperti halnya Hello Kitty. Hal ini merepresentasikan
konsep sunyi dan sepi atau wabi dan sabi, sekaligus menunjukkan makna
mijukuna yang berarti belum matang atau belum dewasa, serta mencerminkan
kerapuhan.

Gambar 2.14 . Hello Kitty
Sumber : Francesca Rosella & Ryan Genz. (n.d.).

Gambar 2.15. Boneka keramik ‘Pemakan Roti Manju’.
(Properti dari Japan Footwear Museum and Japan Folk Toy & Doll Museum).
Sumber : Torikai Shinichi (2007:15).

Karakter dan konsep yang sama seperti itu ditampilkan dalam boneka
Jepang, ningyou. Karakteristik tersebut dapat dilihat sangat mencirikan estetika
Jepang yang penuh kesederhanaan dan kemurnian. Sebagaimana diungkapkan
oleh L.D (2005) :
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わ

さび

いき

“日本の代表的な美学的な概念は「侘び、寂、粋」共通している特徴
はな

は簡素さ。ここで「かわいい」は伝統から離れているといえるかも
しれない。つまり、かわいい物はキラキラし、鮮やかな色を持ち、
じ み

は

で

地味 というより、派手に見えるので、簡素だと思われない。しかし、
たとえばハローキティとかわいいキャラの場合は、顔の特徴は非常
に簡素化され、目が大きく、口がない（未熟）、または小さい、詳
細さに欠けているので、簡素だといえる。”
-- Nihon no daihyoutekina bigakutekina gainen wa “wabi, sabi, iki” kyotsuu
shiteiru tokushou wa kansosa. Koko de “kawaii” wa dentouteki kara
hanareteiru to ieru kamo shirenai. Tsumari, kawaii mono wa kira-kira shi,
azayakana iro wo mochi, jimi to iu yori, hade ni mieru node, kantan da to
omowarenai. Shikashi, tatoeba Haro- Kiti to kawaii kyara no baai wa, kao
no tokuchou wa hijou ni kansoka sare, me ga ookiku, kuchi ga nai (mijuku),
mata wa chiisai, shousasa ni kaketeiru node, kansou dato ieru. -“Konsep yang mewakili nilai estetis Jepang adalah konsep kesederhanaan
yang mengedepankan secara bersamaan sifat-sifat khas ‘sunyi, sepi, anggun’.
Kawaii yang dikatakan di sini (konsep kawaii dalam konteks produk kawaii
kyara yang modern) terpisah dari nilai tradisional Jepang. Artinya, benda
yang kawaii tidak dapat dianggap bersifat sederhana karena dengan warna
yang cerah dan berkilau, ia lebih terlihat glamour/mencolok dari pada
sederhana. Tetapi bila melihat pada Hello Kitty dan karakter kawaii lainnya,
detail bentuk yang dimiliki seperti kekhasan bentuk kepala yang sangat
disederhanakan (dibandingkan bentuk kepala yang sebenarnya), mata yang
besar, tidak memiliki mulut (mencerminkan kepolosan), dan juga bentuk
yang kecil mungil, maka kawaii mono dapat dikatakan sebagai sesuatu yang
sederhana (sesuai dengan konsep dalam estetika Jepang).”
Sakaiya (1993:180) mengatakan, culture of simplicity atau ‘budaya
kesederhanaan’ ini berakar panjang sejalan dengan perjalanan sejarah Jepang itu
sendiri. Masyarakat dan kebudayaan Jepang adalah kompleks dan berlapis-lapis.
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Pada masa purbakala, nenek moyang orang Jepang menyembah alam dan leluhur
(animisme); masa klasik, Buddhisme masuk dari daratan China dan membawa
serta berbagai kebudayaan baru hingga terkembanglah bentuk kebudayaan baru
perpaduan animisme kuno Jepang dengan Buddhisme China; masa Heian adalah
kebudayaan berbasis dinasti; periode Kamakura dan Muromachi adalah
kebudayaan prajurit; periode Azuchi Momoyama mengedepankan kebudayaan
yang semarak dan megah di samping memamerkan budaya peperangan/gemar
berperang/ penjajah; dan era Tokugawa adalah “culture of form” atau kebudayaan
resmi yang dianggap merupakan masa pembentukan budaya-budaya tinggi
Jepang; dan periode Meiji adalah kebudayaan terbuka atau “Open Culture”.
Menurut Sakaiya (1993:180-181), ‘budaya kesederhanaan’ adalah
keistimewaanm karakteristik sistematik, sekaligus konsep dasar yang mewakili
keseluruhan kebudayaan dan masyarakat Jepang. Bukan hanya dibidang fisik
seperti arsitektur dan benda-benda seni. Ciri khas itu dapat dilihat melalui
berbagai karya seni Jepang. Tarian Jepang sering disebut sebagai “dance of
simplicity” karena secara umum tersusun dari gerakan-gerakan alamiah atau
“natural movements” yang diambil dari kehidupan sehari-hari. Haiku dan Waka,
yang sering disebut sebagai representasi dari “poetry of simplicity”, juga
merupakan bentuk puisi natural yang tanpa rima. Makanan Jepang lebih
menonjolkan rasa dan tekstur alami dari bahan makanan, serta disajikan dengan
dekorasi yang sederhana dan alamiah.

Dan dalam musik tradisional Jepang,

warna dan teknik vokal alami dan tanpa dekorasilah yang digunakan.
Dalam ‘budaya kesederhanaan’ Jepang, keindahan dicari dan ditemukan
dalam diri material bahan itu sendiri. Penyeleksian material bahan itu sendiri
menjadi sangat penting. Teknik utama yang dikembangkan adalah teknik
mengeksplorasi keindahan dalam materi yang belum rampung. Dan nilai
budayanya termuat dalam abstraksi dan simbolisme. Penggunaan ekspresi
simbolik dan mengabaikan atau menghilangkan kata-kata dalam percakapan
adalah contoh dari kecenderungannya. Kita dapat melihatnya dalam seni drama
dan teater Noh dan Kabuki (Sakaiya, 1993:185).
Budaya kesederhanaan dalam kebudayaan Jepang juga merupakan hasil
dari konteks penyampaian informasi selama berabad-abad ini di Jepang. Konteks
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suatu informasi tunggal, isi informasi yang diperoleh dari penelitian dan
pemikiran yang panjang, lebih penting dari pada kata-kata dan tindakan-tindakan
saat suatu peristiwa itu terjadi. Dan dikembangkanlah penyesuaian untuk
menghindari ekspresi langsung. Saat ini, berbagai jenis ekspresi ekstrim, tidak
hanya kata-kata, sangat dihindari. Estetika yang mengedepankan warna mencolok
dan kuat, bentuk yang dramatis, dan postur yang tidak alami dianggap sebagai
kelas bawah dan sangat dihindari oleh masyarakat Jepang. (Sakaiya, 1993:181),
Sakaiya (1993:186) juga mengatakan, bagi orang Jepang, bentuk persegi
yang tegas adalah bentuk alami dari kertas. Objek yang ditiru dengan kertas akan
dibentuk dalam bentuk representasinya. Bentuk yang dihasilkan harus mudah
dikenali. Sama seperti sajak bersilabus 17 Haiku, dimana setiap orang akan dan
dapat memahami latar belakang maupun isi cerita yang disampaikan Haiku
tersebut. Simbolisasi dan abstraksi bekerja melalui kesederhanaan dan
penyingkatan atau pemendekan, menciptakan gaya karakteristik Jepang dalam
desain dan gambar.
Manifestasi sifat kesederhanaan tersebut dalam produk kawaii yang ada
saat ini, bisa dilihat pada karakter Hello Kitty (dan ikon kawaii mono lainnya)
yang digambarkan memiliki mulut yang sangat kecil dan tertutup rapat, bahkan
seringnya tanpa mulut (menyimbolkan ketenangan dan diam); bentuk badan
berlekuk-lekuk gemuk tanpa sudut (menyimbolkan ketidakekstriman).
Namun demikian, kita juga bisa menemukan desain kawaii dengan warna
dan bentuk yang lebih mencolok. Hal ini sebab pengaruh dan akulturasi budaya
barat yang telah masuk ke Jepang sejak jaman Meiji. Hal tersebut justru
memberikan karakteristik lain pada kebudayaan dan masyarakat Jepang pasca
modern, yakni kehadiran bersama dari elemen tradisional dan modern (Minami,
1994:5).
Oleh karena itu, yang membedakan kawaii bunka dengan cuteness di dunia
barat salah satunya adalah latar belakang pengaruh pandangan estetika dari
masing-masing dunia, Jepang dan barat. Karakteristik kawaii mono di Jepang
adalah konsep kesederhanaan yang tampil bersama gaya modern. Semacam
perpaduan antara tradisional dan modern, timur dan barat.
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BAB 3
BUDAYA POPULER KAWAII BUNKA

3.1.

Kawaii Bunka Sebagai Bagian Dari Budaya Populer Jepang Modern
Budaya populer kawaii bunka pada masa Jepang modern yang

dimaksudkan di sini adalah kawaii bunka kontemporer yang lahir dan eksis
menjadi bagian budaya populer Jepang dikalangan anak muda Jepang pasca
perang dunia kedua hingga saat ini. Sebelum membahas kelahiran atau asal-usul
kawaii bunka kontemporer sebagai bagian dari kebudayaan populer Jepang, akan
dibahas mengenai gambaran umum budaya populer Jepang.

3.1.1. Gambaran Umum Budaya Populer Jepang
Seperti halnya dalam masyarakat lain, bentuk-bentuk dasar yang
memperlihatkan perbedaan kebudayaan populer dengan kebudayaan tinggi dan
atau kebudayaan dominan di Jepang dapat dilihat melalui kelas-kelas masyarakat
Jepang. Kaum elit menikmati kebudayaan-kebudayaan tradisional yang klasik
Jepang seperti Bunraku, Koto, Kyougen, Noh, dan Buyou, dan juga menikmati
kebudayaan-kebudayaan klasik barat seperti musik klasik, opera, pameran karya
seni, dan pertunjukan teater. Imej ini cenderung mencerminkan kebudayaan tinggi
atau kebudayaan yang dianggap elit di Jepang, tidak dilakukan dan atau dinikmati
oleh mayoritas masyarakat Jepang. Namun bagaimana pun, budaya tinggi tersebut
merupakan budaya populer dimasanya masing-masing (Sugimoto, 1997: 220).
Sementara itu, kelompok mayoritas masyarakat biasa menikmati bentukbentuk kebudayaan yang lebih informal, sederhana dan membumi, namun penuh
gaya. Gaya hidup masyarakat modern Jepang terutama di perkotaan dikelilingi
dengan sikap hedonisme dan kegemaran atas produk budaya populer, walaupun
mereka juga tetap menikmati kebudayaan tradisionalnya seperti merayakan
berbagai festival tradisional. Kenyataan ini menyatakan bahwa Jepang memiliki
budaya-budaya tandingan atas kebudayaan tinggi atau elit (Sugimoto, 1997:220).
Selanjutnya Sugimoto (1997) mengatakan, budaya populer Jepang
sebenarnya dapat dikatakan berakar dari kegiatan-kegiatan budaya borjuis yang
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tumbuh dan berkembang khususnya dikalangan masyarakat urban kelas menengah
pada jaman Edo (1603-1867). Novel-novel bergenre petualangan, romantis, erotis,
maupun romantis-erotis, diciptakan pada periode itu oleh penulis-penulis terkenal
semisal Ibara Saikaku. Berbagai seni tradisi Jepang yang populer dan terkenal
bahkan hingga kini, seperti bunraku, kabuki, nō, haiku, ukiyo-e, pun lahir pada
masa Edo. Kemudian semakin diperkaya dengan masuknya pengaruh budaya
asing semenjak jaman Meiji (1886). Yang mana seperti dikatakan Minami
(1994:6), semenjak Jepang terlibat peperangan dunia, kebudayaan barat menjadi
lebih populer dari pada budaya populer dari kebudayaan tradisional Jepang.
Budaya populer Jepang saat ini sering dikaitkan dengan manga, anime,
harajuku fashion, karaoke, dan kosupure (cosplay), yang sangat populer terutama
dikalangan anak muda. Namun tidak hanya oleh anak muda Jepang, budaya
populer Jepang saat ini juga sangat digemari anak muda diseluruh dunia.
Kepopuleran budaya populer Jepang ini bahkan dikatakan menggeser dominasi
budaya populer dari dunia barat (McCarthy, 2007).
Dalam penelitian JETRO & KWR International Inc., (2007) dikatakan,
sebagai negara berkekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia, Jepang
memanifestasikan pengaruhnya dalam berbagai bidang, tidak terkecuali dalam
industri kebudayaan seperti hiburan, makanan, fashion, manga, anime, dan
permainan video game. Disamping itu, saat ini Jepang juga berperan penting
sebagai tren setter baik dalam aplikasi industri maupun dalam tren dan gaya
perilaku konsumen. Berbagai produk di dunia diadaptasi dengan desain bercita
rasa Jepang. Bahkan hal tersebut menjadi agenda politik dan pembangunan
ekonomi pemerintah Jepang. Seperti dalam agenda politik Perdana Menteri
Shinzo Abe yang menempatkan pengembangan industri budaya populer pada
tempat pertama agenda kebijakan pemerintahannya.
“We will also formulate 'The Japanese Cultural Industry Strategy', which
will enhance the competitiveness of areas that represent the good traits and
uniqueness of Japan [...] and present them to the world.”1

1

Di kutip dari jurnal penelitian JETRO dan KWR International Inc. 2007.
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“Kami juga akan memformulasikan ‘Strategi Industri Kebudayaan Jepang’,
yang mana akan mempertinggi daya saing dari bidang-bidang yang
mewakili keunikan dan ciri khas Jepang…dan menampilkannya ke pentas
dunia.”
Salah satu contoh pengaruh budaya populer Jepang dapat terlihat pada
pengaruh anime Jepang dalam industri perfilman dunia. John Lasseter

2

mengatakan, anime Jepang berpengaruh sangat luas pada industri animasi
Amerika Serikat. Di samping itu, anime dan manga bahkan secara signifikan telah
menjadi kekuatan bagi program pertukaran dan pengertian kebudayaan
internasional bagi Jepang (JETRO & KWR International Inc., 2007).
Selanjutnya, masih menurut penelitian oleh JETRO & KWR International
Inc., (2007), pengaruh budaya populer Jepang yang sangat kuat dan meluas di
seluruh dunia itu disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor
perbaikan ekonomi Jepang yang cukup stabil, dan faktor usaha perusahaanperusahaan Jepang untuk memasukkan nilai dan ciri khas budaya Jepang dalam
produknya, yang mana hal itu juga dikatakan untuk memenuhi selera pasar dunia
dewasa ini. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan dukungan latar belakang
kekayaan dan sejarah panjang dari budaya Jepang itu sendiri.
Sebuah penelitian oleh UCLA (1999) mengungkapkan, pada masa setelah
krisis di Asia 1997-1998, konsumen Asia mencari model atau panutan baru untuk
diikuti. Model budaya populer dari dunia barat yang selama ini menjadi panutan
nomor satu di dunia, mulai ditinggalkan. Konsumen mulai beralih ke gaya timur
yang berasal dari Asia. Dan model budaya populer Jepang merupakan yang paling
diminati. “Ask anybody in Asia: western-style cool is out. Everything Japanese is
in--and oh, so cute!” -- “Tanyalah orang-orang di Asia: gaya keren ala barat sudah
lewat. Segala sesuatu yang dari Jepang sedang tren saat ini dan sangat kawaii!”
(Barbara Koh, 1999).
Kecintaan masyarakat Asia terhadap budaya populer Jepang saat ini tidak
terpengaruh oleh kenyataan politik masa lalu antara negara mereka dengan
Jepang. Misalnya ketegangan politik antara Jepang dengan China, Taiwan, dan
2

John Lasseter adalah Eksekutif Wakil Presiden dan Pemimpin Kreatif pada Pixar Animation
Studios, yang banyak memproduksi film animasi di Amerika Serikat.
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Korea Selatan. Hal ini mencerminkan perubahan generasi yang mendalam serta
kekuatan budaya populer Jepang yang mampu menembus hambatan-hambatan
krusial. responden anak muda Asia mengatakan bahwa masa lalu telah lewat,
kecintaan mereka akan budaya populer Jepang tidak ada hubungannya dengan hal
politik masa lalu tersebut (Barbara Koh. 1999).
Selanjutnya Koh (1999) mengatakan, banyak alasan konsumen Asia
menyukai kebudayaan Jepang saat ini. Namun, di atas seluruhnya, sifat dan gaya
kawaii yang ditampilkan produk budaya populer Jepang menjadi daya tarik
utamanya. Misalnya musik pop Jepang J-Pop yang memecahkan rekor
kepopuleran di seluruh wilayah Asia, sebagian besar karena kebanyakan dari artisartisnya yang dikatakan sangat cute atau kawaii. Seperti dikatakan Wakil Presiden
Sony Music Asia, Dick Lee 3 berikut :
“Above all, what Asians seem to love about Japanese pop culture is the fact
that it's so darn cute. In Japan, they call it kawaii!... Mickey Mouse and
Donald Duck are not cute. Sylvester is not cute, Pokemon is cute… Hello
Kitty, the pudgy, expressionless cat, is way up there in the cuteness
sweepstakes, too.”
“Di atas semuanya, apa yang orang Asia cintai dari budaya pop Jepang
adalah karena kenyataan bahwa mereka sangat cute. Di Jepang mereka
menyebutnya kawaii… Mickey Mouse dan Donald Duck tidak cute.
Sylvester tidak cute, Pokemon lah yang cute… dan juga Hello Kitty, kucing
tembam tanpa ekspresi, yang paling mewakili citra kawaii itu.”
Menurut Michael Hui 4 , fenomena tersebut bukan hanya sebuah invasi
kebudayaan namun juga telah menjadi industri raksasa. Kapitalisasi oleh kalangan
industri Jepang sendiri maupun dari non Jepang pun segera menguasai pasar.
Perusahaan Jepang telah sukses menggapai pasarnya melalui kendaraan budaya
kawaii itu. Karakter manga diangkat menjadi tokoh dalam video game, tayangan
anime, berbagai barang komersil (merchandise), dan berbagai program televisi
lainnya (Koh, 1999).
3
4

Di kutip dari UCLA. (1999, November 8th ).
Michael Hui adalah profesor Ilmu Marketing pada Chinese University of Hong Kong.
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Pebisnis di Asia pun mulai menggunakan ikon-ikon kawaii kyara Jepang
pada produk mereka dan sangat berhasil di pasaran. Sebagai contoh, penggemar
Hello Kitty di Singapura mengantri panjang di depan Singapore History Museum
pada bulan September ketika McDonald menjual boneka Hello Kitty pada
pameran Fast Food Franchise. Perusahaan jasa perkreditan Aeon Credit Service
di Hong Kong mengeluarkan 100.000 kartu kredit Master Card seri Hello Kitty
hanya dalam waktu sembilan bulan. Berbagai toko di Hong Kong dan Singapura
mengubah toko mereka menjadi seperti toko 100 (hyaku) Yen di Jepang, dengan
menggunakan embel-embel nama Nippon (Jepang) dan atau Nissei (produk
Jepang) dan menjual berbagai stationery5 yang kawaii (Koh, 1999).
Singkatnya, budaya populer Jepang saat ini telah merambah seluruh dunia,
sangat populer, dan semakin berpengaruh baik secara domestik maupun
internasional. Hal ini memberikan akses pengaruh ekonomi yang lebih luas bagi
Jepang melalui kekuatan baru, yaitu budaya populer.

3.1.2. Ciri Khas Budaya Populer Jepang
Menurut Craig (2000:4-11), ciri khas yang menonjol sekaligus kekuatan
dari karya-karya budaya populer Jepang adalah nilai kualitas dan nilai inovatif.
Nilai-nilai kualitas seperti nilai artistik, ketelitian dan teknik tinggi pengerjaan,
dan nilai-nilai inovatif seperti perpaduan-perpaduan antara modernitas dan nilai
tradisional Jepang, gaya asing dan gaya asli Jepang, atau perpaduan beragam
genre yang ditampilkan dalam sebuah karya. Ciri khas tersebut juga dapat terlihat
pada produk-produk budaya populer Jepang modern seperti produk elektronik,
video game, fashion, manga, anime, fancy goods, makanan, bahkan dalam
berbagai program tayangan di televisi.
Selanjutnya dikatakan Craig (2000:12-14), untuk dapat memahami
mengapa produk budaya populer Jepang sukses, digemari, dan bertahan, adalah
penting untuk melihat karakteristik isi, nilai, dan pesan-pesan yang dibawanya.
Umumnya, isi, nilai, dan pesan yang ditawarkan budaya populer Jepang adalah
mengenai kehidupan sehari-hari (daily life), romansa (romance), dan alamiahnya
manusia (human nature). Karakteristik tersebut sebagai berikut :
5

Alat tulis-menulis berhias.
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1. Nilai-nilai kehidupan yang dibawa dan seluruh dimensinya bersifat tulus dan
apa adanya. Nilai-nilai tersebut membawa perasaan-perasaan nyaman dan
membangkitkan perasaan mulia serta keterikatan emosional bagi audiens
sebagai manusia karena ia mencerminkan kehidupan nyata sehari-hari
manusia dari sudut pandang manusia. Hal ini membedakannya dari budaya
populer barat yang cenderung bersifat “negeri impian” dan terlalu idealis
diluar jangkaan manusia. Seperti dikatakan Fosco Maraini6 :
“The Japanese, both in work and relaxation, enjoy the mere fact of living to
the hilt…No need for psychiatrists and couches. The world is good; man is
kami (God); work is good; wealth is good; fruits is good; sex is good; and
even war is good, provided you win it.”
“orang Jepang, baik dalam kerja maupun dalam bersantai, ingin menikmati
hidup sepuas-puasnya…Tidak perlu psikiater dan kursi terapinya. Dunia ini
indah; manusia adalah dewa; bekerja itu indah; kemakmuran itu indah; buahbuahan itu baik; seks itu baik; dan bahkan perang pun baik dan ada untuk
dimenangkan.”
2. Nilai-nilai idealisme, kemurnian, dan romantisme (yang disebut roman「ロマ
ン」, dari kata romance) yang membawa mimpi dan cita-cita, harapan atau
cita-cita, petualangan penuh tantangan, dan usaha untuk mencapai hal-hal
besar. Seperti yang dapat terlihat dalam manga, anime, film kartun, drama
televisi, maupun video game buatan Jepang. Karakter utama biasanya adalah
anak-anak, remaja, dan anak muda. Cerita yang diangkat membawa pesanpesan persahabatan (yuujo), usaha (doryoku), dan kemenangan (shouri). Hal
ini bahkan menjadi kriteria bagi majalah dalam menyeleksi cerita.
3. Nilai-nilai asli atau dasar dari kehidupan sehari-hari pemirsanya. Dalam
komik-komik Amerika, digambarkan haruslah seorang yang luar biasa super
yang dapat mencapai hal-hal hebat. Namun dalam manga, anime, dan drama
televisi Jepang, yang diangkat adalah cerita kehidupan orang normal yang
melakukan hal normal, namun tetap bisa menjadi sesuatu yang hebat. Sebuah
6

Ilmuwan dari Italia. Di kutip oleh Timothy J Craig (2000) dari Fosco Maraini. 1972. Japan,
Patterns of Continuity. London: Hamish Hamilton. Hal. 23.
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karakter ditampilkan bukan hanya dari sisi baik dan kehebatannya saja, namun
juga menampilkan kelemahan dan kecacatannya, seperti layaknya fitrah
manusia. Misalnya tokoh Sailor Moon yang berkarakter pemalas, lemah dalam
pelajaran dan olah raga, serta tidak beruntung dalam hubungan cinta. Namun
karena kebaikan dan ketulusannya sebagai manusia, ia terpilih menjadi
prajurit pembela kebenaran dan pembasmi kejahatan. Sailor Moon selalu
sukses dalam misinya berkat kegigihan usahanya serta pertolongan dan kerja
sama dari kawan-kawan dan kucing ajaibnya. Tetapi yang lebih ditonjolkan
adalah nilai kelemahannya, sebagai nilai humor sekaligus sisi murni/fitrah
seorang manusia. Sehingga para penikmat mudah mengidentifikasi cerita dan
tokoh, sekaligus terlibat di dalam alur cerita.

3.1.3. Asal-usul Kawaii Bunka Sebagai Budaya Populer Jepang Modern
Menurut Kinsella, kawaii bunka modern lahir sekitar akhir tahun 1960-an
dan awal tahun 1970-an. Dimana pada saat itu bersamaan dengan terjadinya
berbagai gejolak sosial masyarakat Jepang, sebagai konsekuensi kebangkitan
ekonomi dan peningkatan taraf ekonomi masyarakat Jepang. 7 Salah satunya
adalah gaya penampilan kawaii atau disebut kawaii style/かわいいスタイル (4).
Kawaii sutairu merupakan gaya penampilan yang berkembang diantara
kebudayaan anak muda Jepang khususnya remaja putri Jepang pada saat itu.
Secara konsep, gaya tersebut mendapat pengaruh dari karakter-karakter
Disneyland yang telah masuk ke Jepang sejak tahun 1960an. Namun berbeda
dengan gaya penampilan cute di dunia barat yang subjeknya adalah anak-anak,
kawaii sutairu di Jepang saat itu lebih dikenal sebagai gaya penampilan orang
yang sudah bukan anak-anak lagi, namun bernuansa dunia anak-anak dan bersifat
kekanak-kanakan (Kinsella, 42-48).
Kinsella juga mengatakan bahwa kegemaran akan kawaii sutairu itu
semakin berkembang pada tahun 1970-an seiring dengan lahirnya beberapa
kebudayaan populer yang melanda Jepang saat itu. Misalnya gaya tulisan tangan
bergaya lucu kekanak-kanakan (cute handwriting), semakin populernya manga,

7

Lihat John Mccreery. 2000. Japanese Consumer Behavior. Curzon. London. Bagian 2,
Emotional Responses. Halaman 30-50.
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serta gaya fesyen kekanak-kanakan atau burikko fashion. Namun fenomena gaya
tulisan kawaii atau cute handwriting-lah yang dikatakan sebagai penanda lahirnya
kawaii bunka kontemporer di kalangan anak muda Jepang modern (11).

3.1.3.1. Gaya Tulisan Kawaii
Gaya tulis menulis huruf kawaii dikalangan anak muda Jepang
dikembangkan dari kebiasaan menulis mereka, yang mereka bentuk sedemikian
rupa seperti huruf atau tulisan anak kecil, baik untuk pergaulan maupun untuk
menulis sehari-hari. Gaya tulisan kawaii ini semakin kuat kehadirannya seiring
dengan munculnya sistem romanisasi dalam teks tulisan Jepang, yakni dengan
hadirnya cara tulis menyamping dari kiri ke kanan atau yokogaki「横書き」,
selain cara tulis Jepang tegak lurus dari atas ke bawah atau tategaki「縦書き」.
Kemudian bersamaan juga dengan mulai meluasnya penggunaan tanda-tanda dan
istilah-istilah dari bahasa asing, seperti kata love yang sering diasosiasikan dengan
bentuk hati, dan kata friend yang menggantikan kata tomodachi (Kinsella, 7).
Gaya tulisan kawaii ditulis secara yokogaki dan lebih disukai dengan
menggunakan pensil mekanik untuk menciptakan ketebalan tulisan yang lebih
baik daripada pulpen atau tinta, serta memudahkan penghapusan tulisan kawaii
atau gambar kawaii kyara yang dibuat. Huruf dalam gaya tulisan kawaii ini
umumnya berbentuk bulat atau bundar, mengandung komponen berbahasa asing
(Inggris) dan huruf katakana, dan diselipi karakter-karakter kecil sepanjang teks.
Misalnya gambar kartun atau manga, karakter hati atau love, karakter bintang,
berbagai karakter ekpresi mimik dan emosi wajah manusia. Oleh karena itu, gaya
tulis huruf kawaii ini juga mendapat julukan berbagai macam seperti maru ji atau
huruf bulat, koneko ji atau huruf anak kucing, manga ji atau huruf kartun, dan
burikko ji atau huruf seperti dalam tulisan anak kecil (Kinsella, 5).
Akibat dari gaya tulisan huruf kawaii ini, penggunaan pensil mekanik
menjadi sangat tinggi sehingga lahir pulalah produksi pensil mekanik yang juga
didesain dengan gaya kawaii, seperti berwarna merah muda dan warna-warna
cerah lainnya, dihiasi dengan karakter-karakter manga atau boneka-boneka kecil
lucu pada bagian atasnya. Hal ini untuk menyesuaikan gaya tulisan kawaii itu
sendiri (Kinsella, 5).
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Pada tahun 1974, banyak anak muda Jepang khususnya remaja putri yang
mulai menggunakan tulisan gaya tulisan kawaii ini. Pada tahun 1978, fenomena
cute handwriting meluas secara nasional ke seluruh Jepang. Kemudian pada tahun
1985, diperkirakan sekitar 5 juta anak muda Jepang menggunakan gaya tulisan
baru cute handwriting. Disamping itu, sepanjang tahun 1980 an, gaya tulisan
kawaii ini juga menjadi populer dikalangan industri. Dunia bisnis seperti majalah,
komik, iklan-iklan, kemasan produk, dan perusahaan perangkat lunak komputer
seperti Macintosh, mengadaptasi gaya tulisan kawaii tersebut untuk di pakai
dalam produk mereka. Macintosh mengadaptasinya dengan membuat perangkat
lunak program huruf (font) kawaii (Kinsella, 5).
Sebuah penelitian oleh Yamane Kazuma (1986:132) mengungkapkan,
meningkatnya pengaruh gaya tulisan kawaii terjadi dikelompok pelajar remaja
yang menuju dewasa, dalam artian bukan kelompok pelajar anak-anak. Hal ini
menunjukkan bahwa gaya kawaii saat itu bukan sebagai akibat dari belum
mapannya kemampuan menulis anak muda Jepang saat itu. Melalui fenomena
cute handwriting ini juga terlihat bahwa kawaii bunka dikalangan anak muda
Jepang tidak dimulai oleh media, yang mana sering dianggap sebagai lembaga
original pencipta kebudayaan populer dalam lingkungan anak muda. Gaya kawaii
dalam kebudayaan populer Jepang dimulai sebagai tren yang diciptakan oleh anak
muda Jepang sendiri, yang mengembangkan kebiasaan gaya tulis huruf kekanakkanakan di lingkungan pergaulan mereka (Kinsella, 5).

3.1.3.2. Gaya Berbicara Kawaii
Kensella mengatakan, seiring dengan semakin populernya gaya tulisan
kawaii, masih pada tahun 1970an, lahir pula gaya berbicara kawaii, yaitu gaya
berbicara kekanak-kanakan yang meniru pengucapan anak kecil yang masih cadel.
Gaya ini juga menjadi tren dan menyebar cepat dikalangan anak muda khususnya
dikalangan anak SMU Jepang saat itu. Beberapa kata, terutama dari jenis kata seru
dan kata sifat yang sering diekspresikan dalam pergaulan sehari-hari mereka,
sengaja diucapkan dengan sedikit salah ucap, sehingga berkesan seperti gaya
bicara anak-anak (9).
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Sebagai contoh, penyebutan kata kakkoii, yang bermakna keren atau
bagus 8 , disalah-ucapkan menjadi katchoii. Kemudian kata kawaii diucapkan
menjadi cawaii, kata kanashii yang bermakna sedih, diucapkan menjadi kanappi,
dan kata ureshii sering diplesetkan menjadi ureppi. Pada prinsipnya adalah
memplesetkan atau mengubah pengucapan beberapa suku kata, umumnya suku
kata terakhir, dengan huruf lain. Untuk kasus suku kata terakhir, umumnya diubah
dengan menggunakan huruf “p” (Kinsella, 9)
Gaya berbicara slang kawaii yang kekanak-kanakan ini semakin
dipopulerkan dengan peran para artis idola anak muda atau aidoru pada saat itu.
Seperti pada tahun 1985, artis Sakai Noriko alias Nori P, menciptakan bahasa
slang kawaii nya sendiri yang diberi nama Norippigo atau bahasa Nori P. Gaya
berbicara Norippigo inilah yang mengubah bunyi suku kata terakhir dengan bunyi
“p”. Bahkan, Sakai Noriko membuat beberapa kosa kata barunya sendiri,
misalnya mamosureppi yang berarti sangat bahagia. Fenomena ini segera diikuti
oleh para penggemarnya yang sebagian besar adalah anak muda Jepang, baik pria
maupun wanita, sehingga menjadi semacam bahasa gaul di kalangan anak muda
Jepang saat itu (Kinsella, 9).

3.1.3.3. Gaya Tingkah Laku Kawaii
Gaya tulis kawaii serta gaya berbicara kawaii berasosiasi erat dengan
keseluruhan pola tingkah laku dan kebiasaan-kebiasaan anak muda Jepang saat itu.
Mereka berbicara dengan cara berbicara anak kecil atau baby talk dengan suara
yang sengaja dibuat seperti anak kecil, bermimik muka seperti anak kecil,
bertingkah laku seperti anak kecil, dan memakai pakaian bergaya gadis kecil yang
polos (Kinsella, 10).
Konsep kawaii saat itu yang erat dengan tema kekanak-kanakan,
melahirkan beberapa istilah. Sebagai contoh istilah burikko (fake children/anakanakan), istilah yang dipopulerkan oleh bintang muda Yamada Kuniko pada tahun
1980. Kata ini kemudian melahirkan berbagai istilah-istilah lainnya yang juga
menjadi tren dan juga menjadi bagian dari fesyen anak muda Jepang, bahkan
hingga saat ini. Misalnya istilah burikko suru yang berarti membuat sesuatu agar
8

Dari kata kakko no yoi yang bermakna keren, mentereng, rupawan, penampilan yang sedap
dipandang mata (Kenji Matsuura, 1994:413).
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bersifat kekanak-kanakan; atau istilah buri buri suru yang berarti memalsukan
sesuatu. Istilah kawaiiko-chan, yang diterjemahkan secara bebas sebagai cutie pie
kid atau anak kecil yang menggemaskan, juga sangat tren pada tahun 1980an.
Istilah ini mulanya diciptakan anak muda Jepang yang merupakan penggemar dari
seorang artis idola, untuk menjuluki idola pop mereka (Kinsella, 10).
3.1.3.4. Animaru Buumu9
Mark Shilling (2004:19) mengatakan, populernya kawaii bunka dalam
masyarakat Jepang tidak lepas dari fenomena animaru buumu atau demam pecinta
hewan pada masa-masa pasca perang dunia II di Jepang. Dimana dapat dilihat,
orang Jepang sangat menyukai hewan-hewan terutama karena mereka dianggap
sangat kawaii. Gajah, panda, koala, kucing, anjing dan reptil-reptil kecil menjadi
objek animaru buumu. Ribuan orang rela antri panjang dan lama hanya untuk
melihat seekor panda dalam kandang kaca sedang memakan bambu, membeli
jutaan kartu pos, kotak pensil, dan benda-benda lain yang didekorasi dengan
gambar kucing berpakaian punk. Hal itu sebab bagi orang Jepang, hewan-hewan
yang dapat ditempatkan dalam sangkar (nature caged) – yakni hewan yang dapat
dipelihara dalam kandang, biasanya adalah hewan mamalia berbulu halus atau
reptil-reptil kecil – adalah kawaii. Sedangkan hewan nature in the raw atau hewan
liar, dianggap kowaii atau menakutkan.
Animaru buumu di Jepang berawal dari sebuah tragedi pada Agustus 1943
-- dimana saat itu merupakan tahun kesulitan pangan bagi Jepang -- ketika hewanhewan di kebun binatang Ueno Tokyo diterlantarkan hingga mati karena
kelaparan. Setelah perang usai, hanya ada 3 ekor gajah di seluruh Jepang. Oleh
karena itu, pada tahun 1949 PM India Jawaharlal Nehru menyumbangkan gajah
India betina berusia 50 tahun bernama Indira untuk Jepang. Indira, yang mendapat
panggilan sayang Zoo-san oleh masyarakat Jepang, dianggap sebagai simbol
perdamaian dunia dan Jepang, dan menjadi hewan idola Jepang pertama pasca
9

Buumu (dari kata bahasa Inggris ’boom’ yang berarti meledak) adalah istilah di Jepang atas
suatu tren dan kegilaan yang sangat besar akan sesuatu hal. Buumu di anggap salah satu ciri khas
masyarakat Jepang, dimana obsesi mereka terhadap sesuatu yang baru, dianggap aneh-ajaibganjil, dengan cepat sekali menjadi obsesi seluruh negeri, dan segera mendapat eksploitasi besar
dari media, industri, dan berbagai bidang. Yang termasuk dalam hewan-hewan Animaru Buumu
adalah Gajah (Zoo-san), Panda, Koala, dan Kadal Australia, Iguana (Schilling, 2004:19-21).
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Perang Dunia II. Kemudian pemerintah Thailand juga menyumbangkan gajah
bernama Hanako pada tahun 1949 kepada Jepang (Schilling, 2004:19-20).
Fenomena animaru buumu kembali diteruskan ketika pada tahun 1972,
pemerintah China juga menghadiahi dua ekor panda raksasa, Ran Ran dan Kan
Kan, kepada pemerintah Jepang ketika PM Kokuei Tanaka berkunjung ke China.
Ketika panda-panda tersebut telah tiba di kebun binatang Ueno Tokyo, 7 kafe
mengubah nama toko mereka menjadi Panda. Dan ketika pengelola kebun
binatang Ueno menampilkan Panda untuk umum pertama kalinya, ribuan kamera
dan reporter media massa Jepang menyiarkan secara langsung. Keesokannya,
lebih dari 5000 pengunjung mengantri di Ueno Park untuk melihatnya. Enam
bulan setelah kedatanganya, dibuatlah Panda Castle atau Istana Panda. Tahun
pertama kedatangannya, ran Ran dan Kan Kan berhasil mengumpulkan sekitar
sembilan juta penggemar. Semenjak itu, hewan-hewan kawaii menjadi selebriti
dan kesayangan masyarakat Jepang (Schilling, 2004:20-21).
Tahun 1980an adalah dekade dimana kecintaan orang Jepang akan hewanhewan kawaii mencapai puncak sehingga sangat dikomersialisasikan. Dimanamana muncul desain hewan mamalia yang sangat lucu dan imut, mulai dari kotak
makanan hingga film. Anak muda Jepang, khususnya wanita, merupakan pemuja
utama produk berdesain kawaii animaru saat itu. Kawaii animaru masih menjadi
ciri kawaii bunka dewasa ini, dimana dapat dilihat bahwa kawaii animaru masih
menghiasi produk-produk kawaii bunka hingga saat ini (Schilling, 2004:21).

3.2.

Industrialisasi Budaya Populer Kawaii Bunka
Sejak akhir 1960an, fokus ekonomi Jepang mengalami perubahan dari

produksi ke konsumsi. Termasuk dalam perubahan ini adalah kelahiran budaya
kawaii dalam penjualan domestik, yang diawali dengan kelahiran produk Hello
Kitty oleh perusahaan Jepang, Sanrio Company Ltd., pada tahun 1974. Tahun
inilah yang sekaligus dianggap sebagai tahun kelahiran kawaii bunka dalam dunia
industri di Jepang. Semenjak saat itulah berbagai produk dengan karakter kawaii
mulai menjamur di Jepang (Yano, 2003).
Seperti ungkapan Bremner (2002) “Cute sells a big time in Japan” -kawaii sangat laris di Jepang. Kawaii bunka telah menjadi suatu industri penting
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tersendiri dalam perekonomian Jepang. Dan sebagaimana dikatakan McCreery
(2000:30), industri budaya pop di Jepang merupakan bisnis yang sangat besar
dengan pasar yang besar pula. Khususnya kalangan anak muda Jepang yang
sangat gandrung akan budaya populer.
Kalangan industri berperan besar dalam menyebarkan dan mempopulerkan
produk kawaii bunka dengan segera. Walaupun seperti telah disinggung
sebelumnya, kawaii bunka bukan merupakan ciptaan atau sengaja diciptakan oleh
kalangan industri, melainkan lahir ditengah-tengah subkultur anak muda Jepang
semenjak awal tahun 1970an, terutama oleh remaja putri Jepang.
Kapitalisasi kawaii bunka sehingga menjadi suatu komoditas perdagangan
yang penting di Jepang, berkaitan erat dengan masa kebangkitan konsumen atau
consumer boom pada masa setelah meredanya berbagai gejolak demonstrasi dan
kerusuhan mahasiswa tahun 1971 di Jepang. Gaya kawaii menjadi semacam obat
dan peralihan dari permasalahan sosial tersebut. Ditambah lagi tumbuhnya pasar
penggemar produk fancy goods Hello Kitty dari Sanrio. Kesempatan tersebut
digunakan perusahaan-perusahaan Jepang untuk segera menghadirkan produkproduk yang dapat merepresentasikan tren kawaii bunka saat itu. Antara lain
pensil mekanik, perlengkapan tulis menulis seperti penghapus, tempat pensil, noto atau buku catatan, kertas surat, hiasan gantungan untuk tas sekolah, dan
berbagai produk fancy goods (fanshi guzzu) lainnya. Semuanya didesain bergaya
kawaii yang terinspirasi dari gaya tulisan kawaii serta dari karakter-karakter
manga saat itu (Kinsella, 11-12).
Selanjutnya dikatakan Kinsella, pada tahun 1980an, kawaii sutairu
mengalami perekonstruksian. Hal itu berkaitan erat dengan sifat masyarakat
Jepang yang semakin konsumtif seiring keadaan ekonomi Jepang yang menanjak.
Berpenampilan kawaii tidak cukup dengan merasa diri kawaii, tetapi menjadi
sesuatu yang harus direpresentasikan dengan memiliki berbagai produk kawaii
yang membawa makna atas perasaan dan keinginan mereka. Sehingga kawaii
bunka pada periode 1980an ini menjadi semakin populer dan berkembang menjadi
suatu industri yang besar. Namun pada era 1980an itu, konsumen anak muda
Jepang lebih mengejar gengsi dan prestis dengan mengkonsumsi barang-barang
bermerek terkenal dari luar negeri untuk gaya kawaii mereka (52).
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3.2.1. Produk Fancy Goods Sanrio Company Ltd.
Menurut Kinsella (1995), fancy goods yang di Jepang disebut fasnhi guzzu,
adalah suatu produk yang berdesain kecil, berwarna pastel, bulat, lembut, tidak
bergaya tradisional Jepang, berjumbai-jumbai, berenda-renda, dan berbulu-bulu
halus. Untuk produk fanshi guzzu yang merupakan produk turunan dari sebuah
karakter kartun, ia mengandung sifat-sifat yang kecil, lembut dan empuk, bersifat
kekanak-kanakan, mamalia, bulat, tanpa anggota badan yang menempel di badan
(misalnya tanpa tangan), tanpa mulut, non seksual, tidak berbicara/diam, tampak
rapuh, tampak bingung, dan tidak berdaya. Produk fanshi guzzu dijual di tokotoko kecil dan berdesain kawaii pada tampilan tokonya. Toko-toko tersebut
menjual stationary atau perlengkapan tulis menulis berhias, boneka-boneka, kotak
makanan, alat potong dan cetakan bahan makanan, tas-tas kecil, dan peralatan
perawatan pribadi seperti peralatan rias dan kebersihan badan (13).
Menurut Ken Belson dan Brian Bremner melalui wawancara via e-mail
dengan Turczyn (2005), Sanrio Company, Ltd. merupakan pencipta sekaligus
pelopor dari mayoritas produk fanshi guzzu dalam budaya populer Jepang
modern. Sanrio merupakan salah satu perusahaan pertama di Jepang yang
mengubah

kawaii

sebagai

komoditi.

Pemilik

Sanrio,

Shintaro

Tsuji,

mengkombinasikan budaya memberikan hadiah dan bingkisan di Jepang dengan
produk berdesain sederhana yang dikemas dengan harga yang terjangkau.
Selanjutnya dikatakan Belson dan Bremner, Tsuji juga menyadari dari
awal bahwa kawaii dapat dijual kepada konsumen orang dewasa. Oleh karena itu,
pada awal tahun 1970an, Sanrio juga menciptakan produk untuk wanita muda
Jepang yang masih senang dengan masa kanak-kanak. Walaupun kawaii bunka
dan budaya memberikan bingkisan atau hadiah sudah merupakan bagian dalam
kebudayaan Jepang, namun Sanrio mampu mengemasnya menjadi produk yang
unik dan sangat menguntungkan (Turczyn, 2005).
Di samping itu, produk Sanrio muncul disaat yang tepat; bertepatan
dengan kondisi ekonomi masyarakat Jepang yang semakin makmur, anak muda
Jepang yang mulai memiliki pendapatan lebih, dan tren gaya tulisan dan tingkah
laku kawaii dikalangan anak muda Jepang, dan kondisi masyarakat Jepang yang
mencari pelarian dari permasalahan-permasalahan sosial. Hal tersebut membuat
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Sanrio dan juga perusahaan fanshi guzzu lainnya semakin cepat memperoleh pasar
terutama pasar anak muda Jepang (Belson dan Bremner, dalam Turczyn, 2005).
Pada tahun 1971, perusahaan Sanrio bereksperimen dengan mencetak
desain yang lucu di atas kertas tulis dan ternyata sangat populer pada saat itu.
Kemudian Sanrio mulai memproduksi stationary dan buku catatan harian atau
diary book berdesain kawaii untuk para pelajar sekolah yang saat itu sedang
sangat menggemari gaya tulisan kawaii. Kesuksesan tersebut menginspirasi
Sanrio mengembangkan produksi dan jangkaan produknya ke bentuk fanshi guzzu
lainnya. Sanrio kemudian mulai menciptakan ikon kawaii nya sendiri pada tahun
1974, seperti Hello Kitty, Kero Keroppi, Little Twin Stars, dan sebagainya.
Semenjak itu, Sanrio memonopoli industri kawaii guzzu ini (Kinsella, 12).

Gambar 3.1. Karakter-karakter Sanrio selain Hello Kitty
Kiri ke kanan : Chi Chai Monchan, Keroppi, Kiki and Lala the Little Twin Stars, dan Usahana.
Sumber : www.sanrio.com. (gambar telah diolah).

Menurut Shimamura (1991a:60-62), selama tahun 1990 Sanrio berhasil
menjual produk kawaii guzzu senilai 200 miliar Yen. Sedangkan Japan Times (15
Januari 1991) melaporkan total transaksi di industri fanshi guzzu Jepang tahun
1990 mencapai penjualan di atas 10 triliun Yen pada 1990 (Kinsella, 12).
Sedangkan menurut Newsweek (1999), pada tahun 1999, Sanrio memiliki
15.000 varian produk dan memperoleh pendapatan tahunan 2.86 Milyar Dollar
Amerika. Ada pemukul lalat, bola golf, sepeda, kertas toilet, pemroses kopi, bel
pintu, spatula kue, parfum, dan bahkan dasi berharga 90 Dollar Amerika. Sandal
rumah Hello Kitty, kotak tisu, peralatan pembersih rumah, pelentik bulumata,
organizer elektrik pribadi, mesin penghisap debu, monitor lemak tubuh, mesin
faks, Kafe Hello Kitty, hingga pemanggang roti.
Sampai saat ini, fanshi guzzu terus berkembang menjadi komoditas
penting di Jepang. Kesuksesan produk kawaii guzzu dari Sanrio juga kemudian
dimanfaatkan secara luas oleh kalangan pemasar di Jepang (Kinsella, 13). Dan
walaupun karakter-karakter Sanrio tersebut hadir hanya sebagai logo dan tidak
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bermula dari menjadi bintang film kartun atau komik seperti di dunia fanshi guzzu
di Amerika, namun tetap sangat populer hingga saat ini (Turczyn, 2005).

3.2.2. Namennayo! Cat (Name Neko)
Salah satu pelopor ikon hewan dalam industria kawaii bunka adalah
kucing berpakaian bousou-zoku dengan slogan “Namenayo!” yang disebut Name
Neko atau Namennayo! Cat. Ikon ini diciptakan pada tahun 1980 oleh Satoru
Tsuda 10 . Sukses besar Name Neko adalah tahun 1980-1982. Pada tahun 1981,
demam Name Neko menyebar keseluruh negeri Jepang. Name Neko digemari pria
maupun wanita, mendapat perhatian besar dari media massa, industri hiburan, dan
juga pemerintah Jepang (Schilling, 2004:21-22; “When and How”, 2008).
Mulanya Tsuda memproduksi kartu untuk hiasan kantung dompet dan
poster. Dengan semakin digemarinya Name Neko, Tsuda memperbanyak produksi
foto Name Neko. Pada Juni 1981, puncak Name Neko buumu, lebih dari 100.000
toko retail di seluruh Jepang menjual berbagai produk Name Neko. Pada tahun itu,
terdapat lebih dari 500 jenis produk Name Neko. Produk-produk Name Neko
antara lain stationery, asbak, sisir, gantungan kunci, kartu pos, asesoris punk, dan
pemantik api. Name Neko juga tampil dalam program acara hiburan di stasiun
televisi serta iklan-iklan di media massa. Dalam dua tahun masa jayanya, Name
Neko beromset 100 Milyar Yen (Schilling, 2004:22; “When and How”, 2008).
Kepopuleran Name Neko, terutama di kalangan anak muda Jepang,
kemudian juga dimanfaatkan oleh pemerintah Jepang saat itu. Beberapa
departemen pemerintahan Jepang menggunakan Name Neko sebagai maskot untuk
program kepemerintahan. Misalnya untuk kampanye Program Nasional Bulan
Pendidikan Kepemudaan atau The National Sound Upbringing of Youth Month.
Langkah pemerintah Jepang itu mendapat perhatian yang sangat luas dari media
massa Jepang saat itu (“When and How”, 2008).

10

Satoru Tsuda sebelumnya adalah pecinta kucing dan juga fotografer khusus kucing. Ide
Namennayo! Cat terinspirasi dari tingkah laku kucing peliharaannya sendiri. Suatu hari 4 ekor
kucingnya secara tidak sengaja memakai baju boneka, yang ditinggalkan oleh pacar Tsuda di
rumahnya, ketika sedang bermain-main. Tsuda mengambil foto kucing tersebut dan
mencetaknya. Inilah awal mula kelahiran ikon Name neko. (www.nameneko.com).
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Gambar 3.2. Name Neko dalam propaganda kampanye
The National Sound Upbringing of Youth Month
Sumber : “When and How”, 2008.

Instansi kepolisian juga meggunakan Name Neko melalui program Surat
Ijin Mengemudi. Tiap pelanggar lalu lintas akan diberikan SIM Name Neko
bertuliskan “tameraretara mukou”「ためられたら無効」-- “tidak berlaku bila
seseorang menjahilimu” / “Invalid if someone makes fool of you”. SIM Name
Neko ini telah dikeluarkan sebanyak 12 juta kopi (“When and How”, 2008).

Gambar 3.3. Surat Ijin Mengemudi seri Name Neko.
Sumber : “When and How”, 2008.

Name Neko juga mendapat perhatian lebih oleh media dan pemerintah
Jepang saat itu karena dianggap memiliki peran sosial yang penting. Name Neko
menjadi sarana bagi masyarakat Jepang, khususnya para anak muda Jepang saat
itu, sebab Name Neko mampu menenangkan kegelisahan dan frustasi anak muda
Jepang atas tekanan pendidikan dan sosial. Slogan “Namennayo!” yang dapat
diartikan “Don't monkey around with me” (“When and How”, 2008), “Don’t lick
me!”, atau juga “I’m not going to take any of that crap!” (Schilling, 2004:22), atau
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dapat diterjemahkan “Jangan Meremehkan Aku!”, dianggap memberikan
alternatif media penyampai aspirasi dan perasaan anak muda Jepang saat itu.
Alasan yang tidak kalah pentingnya adalah sebab Name Neko juga
diciptakan untuk menyindir kelompok Bousou-zoku, yang saat itu sedang menjadi
pusat perhatian media massa Jepang akibat permasalahan sosial yang
ditimbulkannya. Name Neko dimaksudkan oleh Tsuda sebagai pengubah
paradigma yang mengerikan menjadi lebih halus melalui seekor kucing yang lucu.
Sesuatu yang menakutkan (kowai) bisa menjadi sangat kawaii. (Schilling,
2004:22; “When and How”, 2008).
Keterlibatan Name Neko sebagai ikon anti bousou-zoku juga dianggap
sebagai pemicu meluasnya penggunaan kata kawaii hingga kepada anak laki-laki.
Teman wanita para anggota bousou-zoku itu gemar berpenampilan urakan seperti
pacar mereka. Namun sebagai anak perempuan, mereka juga menyukai hal-hal
yang kawaii. Para gadis bousou-zoku menganggap kucing Name Neko yang
berpakaian bousou-zoku itu benar-benar kawaii. Kalau pacar mereka yang anggota
bousou-zoku tidak menyetujui pendapat tersebut, maka para pria bousou-zoku itu
akan kehilangan teman wanita mereka. Sehingga para pria juga harus mulai
berkata “kawaii…!!!” juga. Jadi semenjak itulah, kata kawaii dipergunakan baik
pria, maupun wanita (Obata, dalam Tsuchiya, eds., 2007:6).
Saat ini Name Neko sudah tidak begitu populer seperti dulu lagi. Namun
konsep yang dibawanya, yakni mengubah sesuatu yang menakutkan menjadi baik
melalui ikon yang kawaii, tetap digunakan dimana-mana di Jepang (Schilling,
2004:21-22).

3.2.3. Industri Kawaii Bunka Dewasa Ini
Kyle Cleveland dalam Garger (2007) mengatakan, “kawaii is a by-product
of affluence, and correlates with the rise of a very strong consumer society in the
1970s and the media culture that sustained that.” -- “kawaii adalah produk
kemakmuran yang berhubungan dengan kebangkitan masyarakat konsumsi pada
tahun 1970an, serta kebudayaan media yang turut mempertahankan situasi
tersebut”.
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Kegemaran akan produk dan gaya kawaii menyebar luas dalam
masyarakat Jepang. Dengan luasnya potensi pasar ini, produk-produk kawaii
menjadi industri penting di Jepang hingga saat ini. Sebagai contoh, perusahaan
Sanrio, produsen Hello Kitty, memperoleh omset penjualan sekitar 114 milyar
Yen atau sekitar 912 juta Dollar Amerika pada tahun 2001. Sanrio berada di posisi
puncak sebagai produsen terbesar produk-produk kawaii dewasa ini dengan lebih
dari 20.000 jenis produk, dan menjadi penyedia terbesar bagi budaya konsumsi
produk kawaii dengan pangsa pasar anak-anak, remaja putri, maupun orang
dewasa (Yano. 2000). Sedangkan penjualan tahunan keseluruhan Sanrio mencapai
angka 1 Milyar Dollar Amerika, yang mana setengahnya disumbangkan hanya
dari penjualan produk Hello Kitty (LaMoshi, 2006).
Menurut Ken Belson dan Brian Bremner (dalam Turczyn, 2005), berbagai
bentuk budaya populer di Jepang berkisar pada tema kawaii sebab kawaii bunka
di Jepang bukan sekedar mode sesaat melainkan lebih mendekati pada suatu nilai
estetik. Hal tersebut tidak terbatas pada sebuah produk jadi, namun juga pada gaya
dan strategi pemasaran. Di industri musik J-Pop, artis-artis dan kelompok musik
seperti

Morning

Musume

mengusung

kawaii

sutairu

dalam

konsep

penampilannya; dengan suara, koreografi, dan perilaku panggung yang imut
kekanak-kanakan. Kawaii kyara, terutama karakter Ultraman, menjadi ikon dalam
berbagai produk konsumen dari instansi-intansi seperti perbankan dan juga
Kementerian Keuangan/Ministry of Finance, Jepang.
Namun berbeda dari tahun 1980an yang mana industrialisasi kawaii bunka
tidak terlalu variatif, industri kawaii bunka Jepang semenjak 1990an sangat
variatif dan dinamis. Semenjak 1990an, perusahaan-perusahaan Jepang mulai
kehabisan ide kawaii karena eksploitasi besar-besaran pada era 1980an dan
perubaha pola perilaku konsumen kawaii yang lebih bebas dan independent.
Sehingga sejak saat itu, industri kawaii bunka lebih dikendalikan oleh konsumen
sendiri, dan kalangan industri pun mengikuti tren tersebut.
Dari beberapa fakta tersebut, maka dapat dikatakan bahwa industri kawaii
bunka mendapat respon yang terus meningkat dari konsumen Jepang khususnya
dari kalangan konsumen anak muda Jepang. Produk maupun gaya kawaii dapat
dengan mudah dijumpai berbagai sudut di Jepang dan sangat variatif. Sehingga
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kawaii bunka menjadi semacam suatu subkultur tersendiri dalam budaya populer
masyarakat Jepang kontemporer.

3.3.

Kawaii Bunka Sebagai Produk Budaya Populer Jepang
Melihat kawaii bunka sebagai produk kebudayaan populer, berarti

melihatnya dari tiga segi yaitu sebagai budaya massa, budaya rakyat, dan budaya
alternatif. Sugimoto (1997), suatu produk budaya menjadi budaya populer karena
ia memiliki tiga (3) elemen dasar tersebut; budaya populer merupakan budaya
yang banyak digemari dan dikonsumsi, budaya yang dapat berterima dan
dinikmati semua golongan masyarakat, dan budaya yang menyediakan alternatifalternatif bagi penikmatnya.

3.3.1. Kawaii Bunka Sebagai Budaya Massa
Budaya populer sebagai budaya masa adalah budaya populer yang
berorientasi pasar dan sangat bergantung pada pasar (permintaan/demand dari
konsumen) sebab ukuran pasar menentukan kelangsungan hidupnya. Budaya masa
tidak dapat bertahan kecuali di konsumsi oleh orang banyak. Budaya masa Jepang
saat ini misalnya budaya hiburan di televisi dan radio, majalah-majalah dan media
cetak populer, budaya fashion, budaya hiburan, budaya teknologi tinggi, dan
budaya komersialisasi atas budaya tradisional Jepang (Sugimoto, 1997:222-230).
Sebagai budaya masa, produk kawaii bunka memiliki jumlah pasar atau
penggemar yang banyak. Hal ini membuatnya diproduksi secara masal. Seperti
kesuksesan produk-produk Sanrio yang mampu bertahan semenjak tahun 1970an
hingga kini, serta produk kawaii fanshi guzzu lainnya.

Gambar 3.4. Stand Sanrio pada sebuah pameran di Tokyo, 2005.
Sumber: “Sanrio”, www.wikipedia.com (2007).
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Gambar 3.5. Remaja putri penggemar Hello Kitty di kamarnya.
Sumber : Metropolis Megazine, www.metropolis.com. (n.d.).

Gambar 3.6. Produk fanshi guzzu Hello Kitty di sebuah toko merchandise
Sumber : Metropolis Megazine, www.metropolis.com. (n.d).

3.3.2. Kawaii Bunka Sebagai Budaya Rakyat
Budaya rakyat adalah tipe budaya populer yang telah terintegrasi ke dalam
kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Ia telah berada dalam kehidupan dan
kebudayaan masyarakat bersangkutan sejak lama, bahkan mungkin seiring
perjalanan sejarah masyarakat bersangkutan. Budaya rakyat tidak terlalu
bergantung pada media massa. Dan walaupun ia tidak dikonsumsi secara massal,
secara normal ia melibatkan orang banyak dalam suatu tempat atau wilayah, atau
bahkan masyarakat di luar wilayahnya, sehingga menjadi popular (Sugimoto,
1997:230).
Seperti telah digambarkan sebelumnya, kawaii bunka telah mengakar
dalam budaya masyarakat Jepang. Pada jaman dulu, orang Jepang menggunakan
berbagai aksesoris seperti netsuke, tusuk konde kanzashi, make-up yang sangat
putih dan bibir mungil berwarna merah terang. Kebiasaan ini bertahan hingga kini.
Manifestasinya adalah penggunaan sutorappu atau pun nuigurumi 11 sebagai
hiasan pada telepon genggam, kunci, dan tas, serta berbagai aksesoris dan fanshi
guzzu sebagai pelengkap penampilan. Oleh karena itu, kawaii bunka juga bersifat
11

Berbagai benda dekorasi berbentuk karakter kawaii. Umumnya berupa boneka kecil yang empuk.
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budaya rakyat karena dapat berterima dalam masyarakat Jepang sebab telah
menjadi bagian dari kebudayaan Jepang sejak lama.

Gambar 3.7. Kanzashi modern.
Dikenakan seorang gadis Jepang pada perayaan Coming of Age di Tokyo, 2007.
Sumber : Philomena Keet (2007:93).

Gambar 3.8. Sutorappu, netsuke modern.
Beragam sutorappu menghiasi telepon genggam seorang gadis muda di Tokyo.
Sumber : Philomena Keet (2007:21).

3.3.3. Kawaii Bunka Sebagai Budaya Alternatif
Sugimoto (1997:235) mengatakan, budaya alternatif melewati proses yang
berliku dalam pembentukannya, tidak mementingkan perbedaan-perbedaan dari
para penikmatnya, dan tidak memperdulikan proses-proses formalitas. Budaya
populer kawaii bunka sebagai budaya alternatif ini misalnya dapat dilihat dari
gaya para remaja di sekolah. Mereka menggunakan pensil mekanik yang
berwarna-warni dengan berbagai model yang kawaii, sebagai alternatif pensil
kayu yang bentuknya relatif sama dan kaku. Gaya tulisan yang digunakan
umumnya adalah gaya tulisan manga ji atau burikko ji, sebagai gaya alternatif dari
gaya tulisan standar dan formal.
Gaya tulisan ini juga telah diadaptasi dan banyak digunakan oleh media
dan kalangan bisnis seperti tempat-tempat hiburan, toko, dan pusat perbelanjaan,
maupun pada kemasan produk. Gaya tulisan pada sampul majalah, artikel, iklan,
propaganda, maupun kanban atau papan nama tempat usaha mereka didesain
dengan warna-warna kawaii seperti merah muda, kuning, biru, dan emas, serta
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berhuruf manga ji ataupun burikko ji, dan menampilkan gambar-gambar karakter
yang kawaii.

Gambar 3.9. Kawaii ji pada iklan potongan harga.
Sumber : www.cafepress.com

Gambar 3.10. Gambar kawaii kyara pada Kanban di fasilitas toilet umum.
Sumber : www.cafepress.com

Gambar 3.11. Patung kawaii kyara penanda tempat penyeberangan jalan.
Sumber : www.wikipedia.com

Selain itu, menggunakan tanda-tanda dan gambar sebagai pengganti huruf
dalam kehidupan sehari-hari anak muda Jepang juga sangat umum dijumpai.
Seperti contoh berikut :
♥

“dai suki!!”, “ai shiteru !!”, “rabu/love” /cinta, sayang, suka.

☀

“kyou wa ii tenki desu ne” / cerah
Banzai !!
Ganbaru!! atau Ganbatte ne !
(Sumber : www.cafepress.com )
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Gambar 3.12. Burikko ji dan manga ji pada majalah remaja, Cawaii.
Gaya tulisan seorang model sampul majalah Cawaii. Perpaduan burikko ji dengan manga ji.
Sumber : Majalah Cawaii, edisi Oktober 2008, halaman 22.

Berbagai produk umum seperti produk elektronik dan fashion juga
menampilkan gaya kawaii dalam desainnya. Desain tersebut tampak sangat
berbeda dari penampilan umunya yang cenderung seragam, monoton, dan kaku.
Hal ini juga memberikan alternatif pilihan bagi para konsumen, selain juga untuk
memenuhi selera pasar.

Gambar 3.13. Komputer jinjing Vaio-Sony
Desain yang lebih kecil dan dengan pilihan aneka warna yang cerah.
Sumber : www.sony.com

Gambar 3.14. Sepatu pantovel pria berdesain kawaii.
Model alternatif bagi sepatu pantovel pria dengan gaya kawaii, berwarna merah muda dan berpita.
Sepatu ini dikenakan seorang mahasiswa pria di Harajuku.
Sumber : Philomen Keet (2007:131). (gambar telah diolah)
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BAB 4
KONSUMSI PRODUK KAWAII BUNKA DALAM SUBKULTUR ANAK
MUDA JEPANG

4.1.

Gambaran Umum Subkultur Anak Muda Jepang
Sugimoto (1997:8) mengatakan, Jepang juga memiliki keberagaman

subkultur dalam masyarakatnya seperti halnya negara-negara lain di dunia. Seperti
subkultur berbagai etnis dan kelompok-kelompok anak muda. Ada kalanya
subkultur dalam masyarakat Jepang ini di beri istilah zoku, seperti bousou-zoku.1
Untuk dapat mengetahui lebih jelas dan mendalam mengenai sikap dan
sifat sumbultur anak muda Jepang pascamodern, maka akan diberikan dahulu
gambaran mengenai perubahan-perubahan sifat dan sikap subkultur anak muda
Jepang dari jaman-kejaman, beserta ciri khasnya dari masing-masing jaman
tersebut.

4.1.1. Anak Muda Jepang Masa Perang Dunia II
Membahas subkultur anak muda Jepang saat ini tidak dapat lepas dari
pembahasan perubahan pola perilaku anak muda Jepang dalam masyarakat Jepang.
Naka (1983:1-4) menggambarkan, semenjak jaman Meiji (1868) -- yang
merupakan titik menuju modernisasi bagi bangsa Jepang --, hingga masa perang
dunia II -- dimana Jepang sedang dalam usaha membangun perekonomian negara
yang berbasis industri modern dan melakukan ekspansi-ekspansi militer --, anak
muda Jepang diperlengkapi dengan sistem nilai tunggal yang berkaitan erat
dengan nasionalisme dan berpusat pada negara dan pada idelogi imperialis. Anak
muda Jepang dibentuk untuk mengabdi demi kepentingan politik dan ekonomi
negaranya. Sehingga secara umum perilaku anak muda Jepang pada masa sebelum
perang dunia II hingga akhir perang dunia II, terpusat pada kesatuan dan
keseragaman dalam pengabdian terhadap negara. Walaupun tetap ada kelompok
pemuda yang menolak penyeragaman tersebut karena pengaruh dunia barat yang
telah masuk saat itu.
1

Kelompok pengendara sepeda motor yang gemar mengadu kecepatan di jalan raya.
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Kekalahan Jepang dalam perang dunia II kemudian membawa perubahan
perilaku pada anak muda Jepang. Kekalahan tersebut merupakan pukulan berat
terhadap keyakinan anak muda Jepang akan nilai-nilai pengabdian terhadap
negara demi kemajuan negara yang ditanamkan kepada mereka semenjak jaman
Meiji. Hal itu tampak pada kecenderungan corak hidup anak muda Jepang pasca
perang dunia II yang mulai beralih dari pandangan suatu sistem nasional yang
utuh dan “satu” ke pandangan sistem yang beragam.
Menurut Taufik Abdullah dalam Naka (1983:viii-ix), perubahan perilaku
sosial anak muda Jepang pasca perang dunia II yang menjadi lebih pluralistis dan
relatifistik tersebut antara lain disebabkan oleh kemandegan dari sistem yang
selama ini diyakini, perubahan sistem politik militeristik menjadi sistem
demokratis, perkembangan ekonomi Jepang pasca perang yang luar biasa, serta
semakin gencarnya pengaruh budaya asing yang masuk seiring semakin
terbukanya Jepang terhadap dunia internasional dan nilai-nilai global yang mana
menampakkan nilai-nilai maupun fenomena-fenomena budaya yang sama sekali
berbeda dengan budaya Jepang. Hal tersebut menimbulkan penolakan dan
pengingkaran atas nilai dan norma sosial yang diyakini, dan kemudian
menimbulkan kegelisahan sosial seperti kekuatiran akan kehilangan sesuatu yang
dianggap berharga dan yang telah memupuk keutuhan sosial selama ini. Nilai etik
diri yang terpusat pada kepentingan sosial dan negara menjadi longgar sehingga
timbullah kecenderungan mereka saat itu untuk lebih bersikap egosentris.
Kecenderungan perilaku baru tersebut diwarnai oleh sifat-sifat emosional
dan tidak rasional sehingga sifat egosentrislah yang menonjol dalam subkultur
anak muda Jepang pasca perang dunia II. Sehingga sejak saat itu lahirlah
subkultur anak muda Jepang yang cenderung membangun kehidupan di atas nilainilai individualistis, egosentris, dan ekspresif, serta memiliki cita-cita hidup
maupun ekspresi hidup yang berkisar pada diri sendiri. Sikap tersebut berbeda
dengan anak muda Jepang sebelum perang yang memiliki sikap hidup yang
berpusat pada keluarga, lingkungan sosial, dan negara (Naka, 1983:4-5).
Namun demikian, sebagaimana dikatakan oleh Taufik Abdullah,
perubahan-perubahan tersebut tidak lebih dari sebuah dinamika sosial kultural
yang akan selalu kembali pada dasar kulturalnya karena terjadi di dalam
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lingkungan kultural yang telah memiliki fondasi sebelumnya. Ia akan selalu
diidealisir agar sesuai dan bias diterima dalam lingkungan sosial kebudayaan
setempat. Singkatnya hal ini berarti bahwa unsur-unsur baru yang menyebabkan
perubahan dalam perilaku anak muda Jepang pasca perang dunia II itu bersifat
memperkaya kebudayaan yang telah ada dengan menciptakan sesuatu yang baru.
Sehingga dasar ideal lama akan selalu dipakai dalam mengukur kerealistisan dan
keidealisan budaya baru yang tercipta (Naka, 1983:viii).

4.1.2. Anak Muda Jepang 1960-1989
Kelahiran kelompok-kelompok subkultur anak muda Jepang modern
secara lebih nyata dimulai pada akhir tahun 1960-an seiring mulai naiknya
ekonomi Jepang. Pada periode 1966-1975, Jepang mengalami berbagai kejadian
sosial ekonomi yang luar biasa. Pencapaian GNP tertinggi kedua di dunia pada
1968, Japan EXPO pada tahun 1970 yang menandai puncak pencapaian ekonomi
Jepang saat itu, dan segera disusul dengan Nixon Shock pada 1971 dan Oil Shock
pertama pada 1973. Dan sebagai efek dari oil shock 1973, ekonomi Jepang terus
mendapat tekanan hingga 1976. Bersamaan dengan gejolak ekonomi itu, pada
tahun 1969 berbagai kerusuhan mahasiswa terjadi. Subkultur-subkultur anak
muda muncul dengan gaya yang kritis dan emosional. Sebagai contoh, kelompokkelompok penyanyi muda tampil di daerah stasiun Shinjuku di Tokyo dengan
lagu-lagu protesnya (McCreery, 2000:39-45).
Pada periode 1976-1985, perilaku anak muda Jepang kembali berubah
seiring perubahan nilai dalam masyarakat Jepang akibat berbagai gejolak ekonomi
dan politik masa itu. Anak muda Jepang semakin individualis, ekspresif, dan
egosentris. Mereka menjadi lebih terlibat secara aktif dalam kebudayaan, tidak
lagi hanya menikmati secara pasif. Kata-kata seperti anata/kimi/omae,
ore/watashi/boku, hito, yoru, dan love/ai, menjadi sentral kehidupan anak muda
Jepang, menggantikan kata mina san dan ware-ware (McCreery, 2000:40).

4.1.3. Anak Muda Jepang Pascamodern (1990-2008)
Anak muda Jepang dewasa ini dikatakan sebagai generasi yang menikmati
hasil masa-masa kemakmuran ekonomi Jepang dari tahun 1960-an. Walaupun
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Jepang beberapa kali juga diwarnai dengan resesi ekonomi, terutama bubble burst
pada tahun 1990-an, namun dengan kuatnya fondasi ekonomi yang telah di
bangun Jepang, anak muda Jepang pasca bubble burst terbilang dapat lebih mudah
dalam usaha memperoleh segala hal yang dirasakan kurang oleh generasi-generasi
sebelumnya, misalnya dalam hal pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer;
pangan, papan, dan sandang, bahkan pekerjaan dan penghasilan. Masa depan
mereka dapat dikatakan terjamin dalam bidang finansial dan masih memiliki
potensi yang tinggi untuk dikembangkan.
Pasca perang dunia II hingga sekarang, subkultur anak muda Jepang selalu
menjadi subjek kecaman golongan tua. Mereka dijuluki shinjinrui (secara harfiah
berarti ‘spesis baru’, bermakna konotatif negatif). Berbagai masalah, perubahan,
dan gejolak sosial, yang terkadang dianggap ekstrim, dialami anak muda Jepang.
Antara lain adalah meningkatnya angka kejahatan anak muda, bolos sekolah, ijime,
materialisme, dan kemunduran moral (Kingstone, 2001:116-118).
Anak muda Jepang sekarang adalah kebalikan dari generasi anak muda
Jepang sebelumnya. Anak muda Jepang era 80an dan awal 90an, secara bebas
mengikuti produk berdasarkan merek saja tanpa memikirkan apapun. Namun saat
ini, sikap tersebut dianggap tidak lagi keren. Anak muda Jepang pasca modern
sangat tertarik pada suatu hal yang mereka pikir bagus, dan bukan yang orang atau
masyarakat sekitar akan menerima itu sebagai kategori bagus. Perilaku tersebut
sangat tampak antara lain dalam fashion. Gaya fashion sekarang lebih bebas dan
sangat beragam. Di Harajuku, kiblat fashion anak muda Jepang, anak muda
Jepang sangat senang berkeliling dengan fashion yang sangat unik, bebas, dan
menunjukan individualitas mereka (Sakuraba, 1999).
Furlong, et al., eds. (2006:112) mengatakan, ciri-ciri anak muda Jepang
dewasa ini adalah sedikit malas (tidak bekerja) dan bahkan kekurangan hasrat,
gairah atau kemauan untuk bekerja. Disamping itu, anak muda Jepang saat ini
juga dapat dikatakan merupakan perwujudan dari kekayaan dan kemakmuran
masyarakat Jepang. Namun mereka lebih memilih untuk menikmatinya saja
ketimbang bekerja keras untuk mempertahankan kemakmuran tersebut.
Furlong, et al., eds. (2006:127-142) juga menambahkan, anak muda
Jepang sekarang berpikiran bahwa masyarakat dan kehidupan sekarang adalah
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fuantei「不安定」dan mitei「未定」atau tidak stabil dan belum pasti. Hal
tersebut misalnya tercermin dari cara mereka memilih pekerjaan. Tidak sedikit
yang memilih pekerjaan tanpa ikatan dan menjadi freeter.
Sehubungan dengan kehidupan dan masyarakat yang tidak stabil, hal
tersebut termasuk di dalamnya mengenai dunia kerja yang tidak stabil dan aman.
Oleh karena itu, mereka ingin terus berada dalam kehidupan bekerja tidak full
time yang tidak terikat namun tetap bisa memiliki penghasilan. Sehingga dapat
bersenang-senang dengan disposable income yang dimiliki, dengan terus menjadi
freeter dan tetap tinggal bersama orang tua (parasite single). Pemikiran mereka
saat ini adalah bekerja dan kehidupan harus seimbang. “仕事とライフ・生活の
バランスが重要だ.” -- “keseimbangan antara bekerja dan kehidupan adalah
penting.” Bekerja semestinya semampunya saja sehingga bisa bersenang-senang
dengan gaya hidupnya (Furlong, et al., eds., 2006:148-150).
Sejalan dengan hal tersebut, seperti yang dikatakan oleh Gray (2004), anak
muda Jepang saat ini memimpikan perubahan yang lebih dari generasi
sebelumnya. Anak muda Jepang saat ini juga bergaya mencolok dengan tujuan
untuk menarik perhatian. Mereka senang berbagi gaya hidup dan mode terbaru
tersebut dengan sesama anggota subkultur anak muda Jepang lainnya agar terus
up to date dan menghasilkan gaya-gaya baru lainnya.
Anak muda Jepang berbagi gaya melalui berbagai media dan cara yang
antara lain adalah majalah, tempat nongkrong, dan komunikasi. Sebagai contoh,
tiap akhir pekan maupun hari-hari libur, anak muda Jepang gemar berkumpul dan
memenuhi pusat-pusat perbelanjaan terkenal seperti Takeshita Douri (di distrik
Harajuku), Shibuya, Omotesando, dan sebagainya. Sehingga hal besar yang
mempengaruhi pola perilaku konsumsi anak muda Jepang dewasa ini adalah
faktor gaya hidup terutama tempat gaul, media massa khususnya majalah fashion
dan gaya hidup, dan peralatan komunikasi (Mead, 2002).
Sikap anak muda Jepang tersebut muncul dalam berbagai bentuk. Antara
lain dalam memilih profesi pekerjaan. Mereka memilih profesi keahlian
ketimbang bekerja di perusahaan seperti umumnya generasi orang tua mereka.
Para remaja dan mahasiswa di Jepang tampil penuh ekspresi gaya dan menjadi
trend setter sekaligus menentukan gaya mereka sendiri dalam fesyen. Mereka
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sangat menikmati mengikuti tren fesyen yang sangat dinamis dengan
semaksimalnya. Mereka juga sangat memuja dan mengikuti para idola pop. Gray
(2008) mengatakan, Sikap-sikap mereka itu seluruhnya bermuara pada satu
alasan, “All is for one sure reason : who are equally desperate for attention…and
stand out in a crowd of others.” -- “Semuanya untuk satu alasan: mereka semua
sangat menginginkan perhatian…dan ingin menonjol diantara yang lain.”
Mengenai krisis sosial anak muda Jepang saat ini, golongan konservatif
menyalahkan pesatnya idealogi individualisme di kalangan anak muda Jepang
pasca modern sebagai penyebabnya. Sedangkan banyak akademisi asing yang
memandang permasalahan tersebut sebagai akibat dari tekanan kehidupan sosial
bagi anak muda Jepang. Semisal tekanan ujian-ujian masuk sekolah dan
perguruan tinggi, dimana bila gagal, orang akan cenderung merasa disingkirkan
atau dipandang rendah oleh masyarakat (Guardian News & Media, 2008).
Pendapat para pemerhati pendidikan generasi muda mengatakan, perilaku
anak muda Jepang saat ini tampaknya bertujuan mencari jalan untuk keluar dari
kehidupan sosial Jepang yang mereka rasa tidak semarak dan monoton. Misalnya
saja dari penelitian mengenai alasan anak muda Jepang belajar keluar negeri,
sebagian besar dari mereka mengatakan belajar keluar negeri adalah untuk keluar
dari kehiduapan di Jepang yang dirasakan tidak semarak (Kobayashi, 2007).

4.2.

Subkultur Anak Muda Jepang Sebagai Konsumen

4.2.1. Gambaran Umum Perilaku Konsumen Jepang
Perilaku konsumen berkaitan erat dengan keadaan ekonomi atau
kesejahteraan negara atau tempat konsumen itu berada. Minami (1994: 297-298)
mengatakan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara bergantung pada
faktor kualitatif maupun kuantitatif. Faktor kuantitatif itu dapat dilihat dari standar
kehidupan (standard of living) 2 masyarakat tersebut, yang antara lain adalah
belanja konsumsi perorangan atau personal consumption expenditure per kapita,
(PC/N). Dan selama periode 1956-87, PC/N Jepang adalah 3, 8 persen.

2

Menurut Minami (1994:28), terdapat tiga (3) indikator standar kehidupan, yakni personal
disposable income per capita atau pendapatan yang dapat dibelanjakan perorangan per kapita,
personal consumption expenditure per capita atau belanja konsumsi perorangan per kapita, dan
manufacturing wage rate atau rata-rata gaji buruh.
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Pola konsumsi masyarakat Jepang berubah-ubah seiring jaman (Mead,
2002). Proporsi konsumsi masyarakat Jepang pada periode 1880-1987 (MeijiShowa) berturut-turut adalah pangan, sandang, papan, listrik dan bahan bakar, dan
terakhir pada kebutuhan lainnya atau “others”. Pada sekitar masa perang dunia II,
secara umum menunjukkan penurunan konsumsi, terutama masa setelah
kekalahan perang. Namun pada masa kebangkitan ekonomi pasca perang dunia II,
proporsi belanja perumahan meningkat akibat urbanisasi. Proporsi konsumsi atas
item “others”, yakni leisure atau hiburan dan senang-senang, education atau
pendidikan, commuting atau perjalanan atau transportasi sehari-hari, health and
hygiene atau kesehatan masyarakat dan lingkungan, mengalami peningkatan
khususnya masa usai peperangan (Minami, 1994: 299).
Selanjutnya Minami (1994:298) mengatakan, pasca perang, karena
pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat sementara negara kekurangan tenaga
kerja, dan adaptasi pola konsumsi modern dari dunia barat, standar kehidupan
masyarakat Jepang meningkat lebih cepat dibanding negara-negara lain.
Konsumsi menjadi bagian penting dalam kehidupan orang Jepang. Bahkan,
seperti yang dikatakan Mead (2002), dimasa-masa krisis ekonomi sepanjang
perjalanan Jepang, kegiatan konsumsi tetap kuat.
Sakaiya (1993:18) mengatakan, secara umum pola konsumsi dan standar
hidup masyarakat Jepang berubah-ubah, namun Intinya adalah “The item had
changed, but the idea of lining up material possessions was the same.” -- “Item
berubah, tetapi ide mendapatkan barang-barang material tidak berubah.” Kondisi
tersebut dapat di gambarkan seperti berikut :
1. 1940an, konsumsi fokus pada pemenuhan pangan, utamanya beras;
2. 1950an-1960an, konsumsi terfokus pada “three sacred treasure” 3 yakni “3
magic machines”: Televisi hitam putih, lemari pendingin, dan mesin cuci
pakaian;

3

Three Sacred Treasure, yakni mirror/cermin, sword/pedang , dan jewel/mutiara, adalah program
acara permainan di TV Amerika. Namun sebenarnya konsep Three Sacred Treasure itu
terinspirasi dari sanshuu no jingi「三種の神器」atau ‘Tiga Benda Pusaka’ dalam kekaisaran
Jepang yaitu pedang, kaca, dan batu mulia. Pada 1955, setelah satu dekade pemulihan dari
kehancuran perang, orang Jepang mulai berpikir gaya hidup seperti di Amerika (Mark Schilling,
2004:32).
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3. 1970an, kecenderungan konsumsi beralih pada kecenderungan menabung
karena pendapatan menurun akibat Oil Shock 1973, tiga produk standar
umumnya telah dimiliki, dan tidak ada barang baru yang menjadi pusat
perhatian konsumen;
4. 1980an, merupakan era konsumtif seiring masa ekonomi bubble. Produk
konsumsi terfokus pada produk ternama buatan luar negeri, karena pengaruh
gaya hidup barat yang sangat kuat pada waktu itu. Masyarakat Jepang mulai
meninggalkan produk-produk standar dan mulai mengejar segala sesuatu yang
terlihat berbeda, trendy, mencolok. Merek luar negeri seperti tas tangan louis
vuitton, dasi Hermes, dan perkakas pecah belah berdisain eksklusif sangat laris
walaupun berharga sangat tinggi.
Standar kehidupan di Jepang pada penghujung masa ekonomi bubble
adalah tertinggi diantara 7 negara maju saat itu, Jepang, Amerika, Jerman,
Perancis, Italia, Spanyol, dan Inggris. Pada penghujung periode ekonomi bubble
Jepang tahun 1988, pendapatan disposable income personal per kapita (Per capita
personal disposable income) pada 1988 adalah

USD 15.500, dan belanja

konsumsi per kapita adalah USD 13.300 (Minami, 1994:298).4
Masa ekonomi bubble 1986-1991 merupakan masa konsumsi yang sangat
mencolok dan bersifat pamer. Narikin (orang kaya baru) muncul di mana-mana
dan gaya hidup mewah melanda masyarakat Jepang. Barang impor rancangan
desainer luar negeri maupun benda-benda seni serta produk-produk hobi dan
kesenangan (leasure product) lainnya terjual dengan harga yang sangat tinggi,
harga properti meroket tajam, dan kendaraan pribadi yang sangat mewah
memenuhi jalan-jalan di Jepang. Kalangan pemasar saat itu bahkan menganjurkan
perusahaan asing untuk menjual produk mereka di Jepang dengan harga tinggi.
Sebab konsumen Jepang saat itu sangat terobsesi dengan produk berharga tinggi -yang ekuivalen dengan kualitas tinggi yang berarti kemewahan -- serta
menghindari tawar menawar yang berarti akan menimbulkan rasa gengsi dan
mencerinkan ketidakmampuan ekonominya. Kekuatan ekonomi dan finansial
yang diperoleh saat periode bubble ekonomi itu kemudian memberikan bekal
4

Figur pendapatan di konversi berdasarkan nilai tukar dolar Amerika terhadap mata uang Jepang
yang berjalan saat itu. (Minami, 1994:298).
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untuk sedikit bertahan semasa 10 tahun pertama pasca bubble burst. Memasuki
abad 21 konsekuensi beratnya baru terasa (Kingston, 2001:108).
Menurut penelitian oleh JETRO dan KWR International Inc. (2007),
secara umum konsumen Jepang saat ini mencari jenis pelayanan baru, jenis
konsumsi baru, dan kesempatan hiburan baru untuk memuaskan kebutuhan
pribadi dan tujuan hidup mereka. Konsumsi terhadap leisure product sangat
berkembang seiring meningkatnya kemampuan ekonomi domestik Jepang (Gross
Domestic Product).
Daniel Miller (2003) mengatakan, era pasca perang Jepang yang
mengusung kebangkitan ekspor, kerja keras, dan pengorbanan diri masyarakat
untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, serta tingginya rerata tabungan
masyarakat, telah turut mendukung pertumbuhan permintaan domestik Jepang dan
menciptakan ekonomi yang bergantung pada kestabilan permintaan domestic,
sehingga Jepang masyarakat Jepang dapat memiliki dana yang lebih untuk
menikmati leisure product. Sehingga dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki,
masyarakat Jepang menjadi mampu mengkonsumsi tidak hanya kebutuhan primer,
namun juga kebutuhan lain sesuai keinginan mereka, dan dilakukan secara
langsung dan lebih terbuka. Masyarakat Jepang menjadi ‘masyarakat konsumtif’
atau koudona shouhi shakai 「 高 度 な 消 費 社 会 」 dan juga ‘masyarakat
pengkonsumsi sesuai keinginan” atau kibou teki shouhi shakai 「希望的消費社
会」(Watts, 2003:182).
Menurut Watts (2003:183) masyarakat Jepang modern bekerja lebih
sedikit namun berbelanja lebih banyak sehingga nilai-nilai konsumsi dalam
masyarakat Jepang pun bergeser. Survei pemerintah Jepang pada Juni 1994
menunjukkan bahwa hanya 4 % orang Jepang yang memberikan prioritas pada
pekerjaan, 42 persen orang Jepang lebih memprioritaskan keluarga, serta waktu
untuk hiburan, yang berarti konsumsi pribadi meningkat. Bahkan pada masa resesi
penjualan pada toko-toko yang menggelar program diskon dan menjual produkproduk murah sangat populer. Hal ini menunjukkan pola konsumsi masyarakat
Jepang yang menjadi lebih independen.
Di sisi lain, Watts (2003:183) mengatakan bahwa perubahan pola perilaku
konsumen Jepang juga mencerminkan perkembangan kebudayaan. Salah satunya
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dapat dilihat melalui fenomena shinhatsubai atau “produk baru, sekarang dijual!”.
Shinhatsubai biasanya dilakukan perusahaan dengan tujuan menambah jangkauan
pasar dari produk yang ditawarkan.
Sebagai contoh dari kasus tersebut adalah pengembangan produk yang
dilakukan oleh Sanrio. Sanrio terus menciptakan dan memperbaharui produkproduk Hello Kitty agar dapat lebih menyentuh pasar yang beragam. Dalam
sebulan, Sanrio memperkenalkan 600 produk baru untuk menggantikan 600
produk lainnya. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga kesegaran imej Hello Kitty
di mata konsumen, karena bagaimanapun bisnis gaya hidup adalah bisnis yang
selalu mempertimbangkan up date atau tidak up date nya suatu produk.
(Metropolis Megazine, n.d.).
Pergerakan baru dan transformasi pola perilaku masyarakat Jepang
tersebut dikatakan juga sebagai akibat dari berbagai transformasi yang terjadi
dalam masyarakat Jepang dewasa ini. Angka usia harapan hidup semakin tinggi,
pilihan gaya hidup yang meluas, dan praktik bekerja pun sedang bertransformasi.
Hal-hal tersebut menyebabkan transformasi dalam perilaku, gaya hidup dan cara
mereka menghabiskan waktu luang (JETRO & KWR International Inc., 2007).
Semua perubahan tersebut juga semakin mempercepat pola penekanan
baru pada kehidupan budayanya. Pembangunan sosial ekonomi bahkan politik
Jepang lebih mengarah pada area-area kultural seperti budaya populer anime,
fashion, film, kuliner, dan sebagainya. Seperti yang dikatakan Lasseter 5 dalam
JETRO & KWR International Inc., (2007, Dan walaupun ekspansi kapitalisasi
budaya populer Jepang sangat luas di dunia, namun 99% dari pasar dan pemasaran
produk budaya populer Jepang itu berada dalam negeri Jepang sendiri. Hal ini
berarti masyarakat Jepang sendiri yang merupakan konsumen teraktif dan terbesar
dari leisure product tersebut. Perilaku konsumsi masyarakat Jepang dewasa ini
lebih condong pada leisure product.

4.2.2. Perilaku Konsumen Anak Muda Jepang 1990-2008
Anak muda Jepang saat ini tumbuh dalam zaman yang hampir segalanya
harus dibeli dengan uang. Dalam artian munculnya kewajiban-kewajiban atas
5

John Lasseter adalah Eksekutif Wakil Presiden dan Pemimpin Kreatif di Pixar Animation
Studios Amerika yang memproduksi banyak film animasi.
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proses konsumsi tertentu, yang belum pernah ada sebelumnya, dan membutuhkan
biaya lebih. Kewajiban konsumsi itu terkait dengan gaya hidup yang memang
tidak bisa lepas dari kehidupan anak muda, yaitu yang mencakup seni, fashion,
tren, gaya hidup, dan budaya baru yang seluruhnya mengandalkan materi.
Subkultur anak muda Jepang adalah golongan konsumen baru yang ratarata berasal dari kelas menengah ke atas. Mereka merupakan pasar yang sangat
potensial dan aktif dari produk budaya populer di Jepang. Hal ini disebabkan oleh
rasa ketertarikan mereka yang begitu besar terhadap hal-hal yang bersifat baru,
bermerek, dan sedang tren, dan gaya hidup.
Kondisi kemunduran ekonomi akibat bubble burst 1989 membawa
perubahan-perubahan signifikan dalam pola konsumsi masyarakat Jepang,
termasuk terhadap konsumen anak muda Jepang. Pada masa itu, keluargakeluarga menekan pengeluaran rumah tangga sehingga belanja anak muda pun
terbatasi (Kingston, 2001:107-109). Namun demikian, pasca bubble burst, anak
muda Jepang tetap merupakan konsumen yang paling aktif di Jepang. Mayoritas
adalah remaja murid SMU dan mahasiswa perguruan tinggi. Bahkan secara
sepintas keadaan resesi ekonomi Jepang tidak tampak bila melihat perilaku anak
muda Jepang menghabiskan uang mereka (Mead, 2002).
Kenaikan harga tanah, perumahan maupun apartemen di Jepang semasa
ekonomi bubble tahun 1980 an menyebabkan tingginya biaya hidup sendiri.
Dengan tingginya biaya hidup sendiri dan menurunnya kekuatan ekonomi, anak
muda Jepang lebih memilih tinggal di tempat orang tua. Sehingga uang saku
maupun gaji dari kerja part time mereka tidak perlu digunakan untuk biaya hidup
seperti biaya sewa dan perawatan rumah, listrik, air, dan sebagian biaya makan.
Hal ini memungkinkan mereka memiliki disposable income yang relatif banyak
untuk dihabiskan pada produk gaya hidup, terutama fesyen ( Mead, 2002).
Di sisi lain, guncangan ekonomi pada masa bubble burst menimbulkan
rasa ketidakpercayaan anak muda terhadap orang dewasa di Jepang. Sehingga
untuk mendapatkan kepercayaan dan hati anak-anaknya, para orang tua di Jepang
saat itu cenderung memanjakan anaknya melalui uang. Faktor ini juga menjadi
pemicu budaya perilaku konsumtif anak muda Jepang dewasa ini. Seperti yang
dikatakan seorang kurator muda Jepang, Koji Yoshida, “the phenomenon of the

Fenomena kawaii bunka....., Vivi Triani Adris, Program Pascasarjana, 2008 Universitas Indonesia

80

free spending Japanese youth is a product of paternal guilt.” -- “fenomena belanja
bebas anak muda Jepang ini adalah produk kesalahan pembimbingan orang tua.”
Akibat resesi ekonomi yang melanda, orang tua – khususnya Ayah – kehilangan
respek di mata para anak. Sehingga untuk mengambil hati anak-anaknya, orang
tua cenderung memanjakan anaknya dengan memberikan uang, hadiah, dan
membiarkan anak-anak mereka melakukan apa yang mereka suka, termasuk
dalam hal ini adalah berbelanja (Mead, 2002).
Menurut Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC),
populasi anak muda Jepang usia 15 hingga 24 tahun pada tahun 2007 adalah
3.638.000 jiwa atau 10,68 % dari total penduduk Jepang saat ini. Dengan rincian
sebagai berikut: 15-19 tahun, 6.345.000 atau 4,97 % dari total penduduk Jepang.
Sedangkan anak muda usia 20-24 tahun yakni sekitar 7.293.000 jiwa, atau total
5,71 % dari total penduduk Jepang (Keizai Koho Centre, 2007:15). 6
Berdasarkan survei oleh Japan Tourism Minstry (Kono, 2008) mengenai
pola menghabiskan pendapatan yang dapat dibelanjakan (disposable income) anak
muda Jepang berusia 20 an awal pada tahun 2008, pola konsumsi anak muda
Jepang dewasa ini berkisar pada gaya hidup dan leisure product sebab mereka
sangat perduli akan gaya hidup, mode, dan tren terbaru. Dalam survei tersebut
diajukan pertanyaan sebagai berikut : a). “If you have disposable money, what
would be your top three priority for spending it on in your daily-life?” -- “ Bila
Anda memiliki pendapatan yang dapat dibelanjakan, apa yang menjadi 3 prioritas
teratas Anda untuk dibelanjakan dalam kehidupan sehari-hari?”; dan b). “If you
have disposable 300.000 yen now, what would be your top three priority for
spending the amount?” -- “Bila saat ini Anda memiliki pendapatan yang dapat
dibelanjakan sebesar 300.000 Yen, benda apa yang akan menjadi 3 prioritas
teratas dalam menghabiskan sejumlah uang tersebut?”. Hasil survei tersebut
adalah sebagai berikut :

6

Statistik MIC ini terhitung tanggal 1 Mei 2007.

Fenomena kawaii bunka....., Vivi Triani Adris, Program Pascasarjana, 2008 Universitas Indonesia

81

Grafik jawaban pertanyaan a).

Grafik 4.1. Prioritas belanja Anak Muda Jepang 2008.

Grafik jawaban pertanyaan b).

Grafik 4.2. Prioritas belanja Anak Muda Jepang bila memiliki uang lebih 300.000 Yen.

Bila merangkum grafik jawabab a dan b, maka hasilnya sebagai berikut:

Grafik 4.3. Grafik gabungan pola konsumsi anak muda Jepang 2008.
Sumber seluruh grafik: Kono (2008).
Catatan : Jawaban beragam, grafik memuat rangkuman 3 prioritas teratas.
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Dari hasil survei tersebut, jelas ada perbedaan dalam pola konsumsi anak
muda pria dan wanita. Anak muda wanita lebih konsumtif pada produk pakai yang
berhubungan dengan penampilan fisik seperti fashion dan produk untuk
bersenang-senang bersama teman. Sedangkan konsumen anak muda pria lebih
konsumtif pada produk yang berhubungan dengan hobi pribadi seperti peralatan
elektronik, game, computer, film, rokok, serta kebutuhan kencan. Namun secara
umum tampak bahwa anak muda Jepang saat ini lebih banyak menghabiskan
disposable income mereka pada leisure product yang merupakan bagian dari gaya
hidup mereka yang menikmati bersenang-senang.
Obsesi anak muda Jepang saat ini terhadap barang bermerek tidak begitu
berbeda dengan generasi sebelumnya, namun mereka juga mengklaim bahwa
mereka lebih mencari orisinalitas dari sebuah produk, misalnya fesyen. Mereka
lebih menyukai apabila dapat menggunakan produk fesyen yang tidak bersifat
massal. Hal ini memacu menjamurnya toko-toko fesyen dan gaya hidup anak
muda yang bersifat select shops yaitu toko gaya hidup (mulai dari fesyen hingga
furnitur) yang hanya menjual produk-produk pilihan yang unik dalam jumlahnya
sangat terbatas. Anak muda Jepang rela berusaha untuk dapat mengkonsumsi
barang limited untuk mendapatkan memenuhi kebutuhan atas orisinalitas dan
perbedaan yang dicarinya. Seperti yang dikatakan Motomi Takahashi, “Their
seeking alternatif, and can’t help to stand out the crowd with her/his special rare
style clothes.” -- “Mereka mencari alternatif, dan sangat ingin tampil mencolok
dengan gaya pakaian spesial yang sangat jarang.” (Takahashi, 1999).
Menurut Takao Yamashita (dalam Takahashi, 1999), selama masa
ekonomi bubble Jepang, yakni sekitar tahun 1970an hingga akhir 1980an, pola
konsumsi anak muda Jepang lebih condong pada mengkonsumsi produk
berdasarkan nilai kemewahan dan gengsi yang dibawa oleh sebuah merek
terkenal. Anak muda Jepang saat itu lebih mengejar produk jadi berimej seragam,
yang disimbolkan dengan merek top impor, dalam usaha untuk tampil gaya dan
menonjol. Namun setelah bubble burst, anak muda Jepang mulai beralih untuk
mengkonsumsi produk yang bergaya lebih orisinil, bergaya individual, berjumlah
terbatas, dan tidak begitu mahal. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan Matomi
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Takahashi, merek-merek alternatif telah menjadi lebih umum di kalangan anak
muda dewasa ini.
Berdasarkan penelitian JETRO & KWR International Inc. (2007),
konsumen anak muda Jepang dewasa ini dapat bersikap konsumtif produk dan
jasa sebab mereka memiliki dan menikmati pendapatan yang dapat dibelanjakan
yang sangat baik saat ini. Hal tersebut bukan hanya akibat kemakmuran Jepang,
tetapi juga merupakan efek dari koureikashakai dan bankonka. Anak muda Jepang
sekarang berasumsi akan memiliki hidup yang panjang dan berencana menunda
pernikahan, sehingga mereka dapat memiliki masa muda yang panjang. Ideologi
tersebut dimanfaatkan perusahaan-perusahaan Jepang untuk mengeksplorasi
mereka sebagai konsumen dengan menciptakan beragam produk dan jasa yang
memuaskan anak muda Jepang dengan mengikuti tren anak muda Jepang,
Terutama tren yang lahir di tempat-tempat penting bagi anak muda Jepang di
Tokyo seperti Harajuku dan Shibuya.

4.3.

Konsumsi Produk Kawaii Bunka Anak Muda Jepang 1990-2008
Seiring perkembangan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Jepang,

kawaii bunka dalam subkultur anak muda Jepang dewasa ini juga telah berasosiasi
dengan hal-hal yang lebih luas dari makna dasar maupun makna konotasi kata
kawaii itu sendiri. Makna gaya atau penampilan kawaii bagi anak muda Jepang
saat ini pun bisa menjadi sangat bebas dan independen.
Berdasarkan survei yang dilakukan Kinsella pada akhir tahun 1992, 71
persen anak muda usia 18 – 30 tahun, menyukai orang-orang berpenampilan
kawaii, dan 55,8 persen menyukai bertingkah laku atau berkelakuan kawaii.
Responden dalam survei ini tidak memperdulikan kelas sosial mereka. Hal ini
menunjukkan bahwa kegemaran gaya kawaii dalam kehidupan dan perilaku anak
muda Jepang tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor kelas sosial. Dengan kata lain,
mereka menggemari produk-produk kawaii bunka secara spontan sebagai sebuah
sarana ekspresi seorang anak muda Jepang (2).
Pembahasan mengenai kawaii bunka sebagai sebuah fenomena budaya
dalam perilaku konsumen anak muda Jepang, berarti melihat kawaii bunka
sebagai nilai penting dalam suatu produk dan jasa yang direspon dan kemudian

Fenomena kawaii bunka....., Vivi Triani Adris, Program Pascasarjana, 2008 Universitas Indonesia

84

dikonsumsi oleh anak muda Jepang. Hal tersebut dapat dilihat melalui representasi
nilai-nilai kawaii itu sendiri dalam kehidupan dan perilaku konsumsi mereka.
Yakni beragam gaya, tampilan, dan produk komersil yang diberikan gaya ataupun
unsur kawaii, yang lekat dengan kehidupan sehari-hari anak muda Jepang.
Menurut L.D (2005), produk-produk kawaii yang dikonsumsi dewasa ini
dapat dikelompokkan kedalam 3 kelompok besar, yaitu pakaian, makanan, dan
produk berkarakter kawaii atau disebut kawaii kyara guzzu「かわいいキャラグ
ッズ」seperti produk fanshi guzzu dan character goods. Namun demikian, pada
kenyataannya gaya kawaii tidak hanya terdapat dalam tiga kategori tersebut.
Kawaii bunka dewasa ini telah menyentuh berbagai segmen dalam kehidupan
subkultur anak muda Jepang. Sehingga perilaku konsumen anak muda Jepang
terhadap produk-produk kawaii dapat di lihat dalam berbagai aspek.
Sebuah survei di lakukan Yomota (2006) melalui angket pertanyaan
mengenai representasi kawaii bunka dalam kehidupan anak muda Jepang. Angket
diberikan kepada 245 orang mahasiswa dan mahasiswi tingkat satu hingga tingkat
empat, usia 18-23 tahun. Responden berasal dari Universitas Meiji Gakuin
Daigaku, yang mewakili anak muda perkotaan, yakni dari Tokyo, dan dari Akita
Daigaku yang mewakili anak muda non perkotaan. Responden laki-laki sebanyak
89 orang, dan wanita sebanyak 156 orang.
Menurut survei tersebut, produk kawaii mono yang mereka miliki dalam
kehidupan sehari-hari misalnya produk kawaii kyara ( キ ャ ラ ク タ ー 商 品 ),
stationery, dan berbagai peralatan penunjang kehidupan sehari-hari. Tubuh secara
keseluruhan, dan beberapa bagian tubuh khusus, juga termasuk bagian penting
dari kawaii mono. Khususnya pada mahasiswi, yang menampilkannya melalui
fashion, dandanan wajah, dan potongan rambut (Yomota, 2006:48-51).
Kawaii mono yang bukan merupakan produk fisik yang dapat di beli
antara lain adalah benda-benda kesayangan seperti binatang peliharaan, foto masa
kecil, dan hadiah dari orang-orang terdekat berupa benda yang berpasangan;
anggota keluarga, seperti saudara terutama adik, orang tua, serta nenek dan kakek;
dan orang-orang di sekitarnya, seperti anak bayi dalam gendongan orang tuanya,
anak batita, anak balita, pacar, serta figur-figur dalam dan luar negeri yang mereka
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idolakan semisal Suzuki Ami (artis dan model Jepang) dan Profesor Lupin dalam
film Harry Potter (Yomota, 2006:48-51).
Jenis produk komersil kawaii yang mendominasi berbeda berdasarkan
gender. Wanita umumnya memiliki kawaii mono yang lebih banyak dari pria.
Wanita juga lebih memiliki ikatan emosional dengan kawaii mono miliknya itu.
Kawaii mono yang umumnya dimiliki para mahasiswi antara lain nuigurumi,
fanshi guzzu (terutaman Doraemon, Rilakkuma, Hello Kitty, dan karakter dari
Walt Disney), kamisol ungu terbaru yang banyak resletingnya, kaos T-Shirt
Granif, pulpen/sha-pen kodok, tas Jim Thompson, dompet dan payung Vivienne
Westwood, tas dan buku catatan berwarna pink, Sedangkan kawaii mono yang
umumnya dimiliki mahasiswa adalah nuigurumi, sutorappu Totoro, bolpen, Jins
gombrong, bantal, pemantik api, dan sepatu (Yomota, 2006:50).

4.3.1. Kawaii Fashion
Menurut Polhemus dan Procter dalam Barnard (2002:9), kata fashion
sering digunakan sebagai sinonim dari kata dandanan, gaya, dan pakaian.
Sedangkan menurut Barnard sendiri (2002:10-11), fashion tidak hanya terbatas
pada pakaian, dandanan, dan gaya, namun secara umum fashion memang
berkaitan dengan tampilan fisik seseorang, sehingga terciptalah stereotipe fashion
adalah dandanan, gaya, dan pakaian. Namun demikian, tidak semua dandanan,
pakaian, dan gaya dapat dikatakan bergaya atau merupakan gaya yang mutakhir
karena tren fashion datang dan pergi.
Anak muda yang berpenampilan kawaii dan memakai aksesoris kawaii
dalam busananya sangat populer di Jepang. Kawaii fashion menjadi gaya dasar
atau semacam kiblat bagi gaya busana lainnya. Bahkan dalam kesempatankesempatan khusus seperti pesta kostum maupun cosplay, gaya kawaii menjadi
suatu gaya atau nuansa yang wajib dihadirkan dalam kostumnya. (Kinsella, 2).
Kawaii fashion dalam keseharian anak muda Jepang, khususnya para wanita, saat
ini lebih sering disebut dengan kawaii oshare (Majalah Cawaii, Nopember 2008).
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4.3.1.1. Kawaii Fuku
Menurut Kinsella, busana kawaii secara sengaja didesain untuk membuat
penggunanya tampil seperti anak-anak. Unsur-unsur dasar yang terdapat dalam
pakaian kawaii adalah berdesain sederhana, berwarna pastel seperti putih dan
merah muda untuk wanita, dan berwarna cerah seperti warna-warna pelangi untuk
pria. Selain itu, busana kawaii juga sering ditambahkan aksesoris seperti pita,
renda, dan bulu-bulu binatang sintetis yang lembut. Pola pakaian kawaii sering
dibentuk secara khusus, kemudian dihiasi dengan tempelan karakter kartun yang
digemari, cetakan gambar, dan slogan-slogan modern untuk anak muda (21). Dan
slogan-slogan berbahasa asing dalah salah satu nilai penting dalam pakaian kawaii
modern (Mead, 2002).
Menurut L.D (2005), kawaii fuku adalah :
“かわいい服は、……リボン、レースの多い服、柔らかな淡い色で、
子供用のような服で、しかし実際に大人用で、かわいいキャラ
（Micky など）がついている服”
-- kawaii fuku wa,…ribon, re-su no ooi fuku, yawarakana awai iro de,
kodomoyou no youna fuku de, shikashi jissai ni otonayou de, kawaii kyara
(Micky nado) ga tsuite iru fuku -”pakaian kawaii adalah pakaian yang memiliki banyak pita dan renda,
berwarna pastel yang lembut, seperi pakaian anak-anak, tetapi sebenarnya
pakaian dewasa, dan terdapat karakter kawaii yang ditempelkan di beberapa
bagian baju (misalnya karakter Mickey Mouse, dan lain-lain).”

Sedangkan menurut Mead (2002), berpenampilan kawaii fashion berarti
memakai pakaian khas anak perempuan yang genit (girly), berwarna pastel, dan
mungkin ada gambar hewan berbulu lembut pada pakaian itu. Dan terkadang,
betul-betul disertai dengan membawa tas yang berbentuk seperti boneka binatang
dan atau berdesain gambar-gambar karakter kawaii.
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Gambar 4.1. Kawaii fuku mahasiswi di Tokyo
Sumber : Uchiyama Ikue (2007:10).

Gambar 4.1. adalah gaya pakaian kawaii sehari-hari mahasiswi Jepang.
Keutamaan yang ingin di tampilkan adalah imej yang polos, murni, dan suci,
berkesan seperti gadis kecil yang murni dan lucu. Warna utama yang dipilih
adalah putih dan warna-warna lembut. Jaket dilengkapi dengan bulu-bulu sintetis
yang halus dan lembut di bagian leher. Selain sebagai penghangat dari cuaca yang
dingin, bulu-bulu sintetis yang halus juga menjadi salah satu ciri kawaii fashion.

Gambar 4.2. Produk kawaii fashion yang di pasarkan lewat internet.
Sumber : Davydova Olga (2008), http://www.fashionablycute.net/standard-of-cute-fashion-1kawaii-characters-are-fashionably-cute/

Kawaii fashion juga menyesuaikan musim di Jepang. Seperti yang
ditunjukkan pada gambar 4.3. di bawah ini. Gambar 4.3. adalah koleksi kawaii
fashion terbaru untuk musim gugur dalam salah satu rubrik di majalah Cawaii.
Umumnya adalah rancangan asli perancang Jepang, bukan merek luar negeri.
Namun merek dalam negeri tersebut juga telah menjadi merek ternama yang
penting sehingga disebut juga sebagai burando no mono yang berarti barang
bermerek. Koleksi kawaii fashion dalam majalah biasanya direkomendasikan oleh
para model maupun karisuma tenin yang juga remaja putri dan wanita muda.
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Gambar 4.3. Kolom rekomendasi kawaiii fashion koleksi musim gugur di majalah.
Sumber : Majalah Cawaii edisi Nopember 2008, halaman 22-23.

Secara nyata, elemen-elemen dasar sifat kawaii -- kecil, mungil, lucu,
manis, kekanak-kanakan, dan terkesan sangat rapuh dan mudah disayangi -merupakan titik permulaan gaya dalam kawaii fashion. Namun di atas sifat dasar
kawaii tersebut, gaya kawaii fashion juga harus eksentrik, mewah, sekaligus
mencolok dalam artian berbeda dari desain pakaian biasa. Pakaian atau busana
hasil padu padan pun dapat menjadi pakaian yang kawaii. Misalnya pada
pertengahan 1990 an, kamisol yang awalnya merupakan pakaian dalam didesain
sedemikian rupa untuk dipakai di luar kemeja, sehingga kemeja dapat beraksen
renda-renda (Kinsella, 22).

4.3.1.2. Kawaii Meiku
Kawaii fashion tidak haya berupa pakaian, namun juga meliputi gaya
dandanan wajah atau make up atau kawaii meiku yang digunakan serta gaya
potongan rambut. Sebuah survei yang dilakukan oleh perusahaan kosmetik
Jepang, Kanebo, menunjukkan bahwa wanita Jepang berusia 20 hingga 30 lebih
memilih make up yang menimbulkan kesan yang kawaii ketimbang berkesan
cantik atau anggun (“Japan Smitten”, 2006).
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Make up bergaya kawaii atau kawaii meiku adalah make up yang
diusahakan sesederhana dan sealamiah mungkin. Make up dimaksudkan agar
tidak terlalu mencolok, menonjolkan bentuk wajah yang bulat ketimbang tirus,
menonjolkan rona pipi yang lembut kemerahan, bibir mungil berwarna alami
yang lembut, membentuk efek mata yang besar (deka me), sehingga
memunculkan kesan alamiah, polos, ceria, serta murni layaknya wajah anak-anak.

Gambar 4.4. Kawaii Meiku.
Sumber : Majalah Cawaii edisi Nopember 2008, halaman 36. (gambar telah diolah).

Sedangkan model rambut kawaii umumnya adalah model rambut berponi,
berwarna tidak hitam namun juga tidak ekstrim agar berkesan modern, dengan
potongan bergaya natural yang tidak kaku. Model rambut berponi juga bertujuan
untuk membuat wajah tampak lebih mungil. Gaya tatanan rambut kawaii yang
paling digemari adalah gaya o-dango, yakni tatanan rambut yang membentuk
bulatan seperti kue beras bulat khas Jepang, o-dango.

Gambar 4.5. Kawaii Kaminoke.

Sumber : Majalah Cawaii edisi Nopember 2008, halaman 60. (gambar telah diolah).
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Gambar 4.6. Kawaii O dango no Kaminoke.

Sumber : Majalah Cawaii edisi Nopember 2008, halaman 72. (gambar telah diolah).

4.3.1.3. Kawaii Mono
Benda-benda pendukung kawaii fashion secara keseluruhan juga menjadi
produk kawaii yang utama. Dalam survei oleh majalah Cawaii pada bulan
Nopember 2008 pada remaja putri dan mahasiswi di Tokyo dan Osaka, barangbarang yang mereka anggap kawaii dan selalu dibawa dalam tas bepergian mereka
antara lain dompet, peralatan lengkap untuk dandanan wajah dan rambut, dompet
kecil (mini po-chi) tempat menyimpan permen dan uang koin, permainan
elektronik, pemutar musik elektronik MP3 dan iPod, dan telepon genggam.
Seluruhnya harus berdesain kawaii, yang umumnya berwarna merah muda,
berbentuk Hello Kitty atau Rilakkuma, dan didekorasi dengan manik-manik.

Gambar 4.7. Kawaii deko mono dan deko keitai.
Sumber : Majalah Cawaii edisi Nopember 2008, halaman 77. (gambar telah diolah).
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Telepon genggam secara khusus merupakan bagian yang sangat penting
dalam gaya hidup dan fashion anak muda Jepang dewasa ini. Dengan telepon
genggam, anak muda Jepang melakukan berbagai hal; menelepon, saling
mengirim pesan elektronik dengan gaya tulisan maru ji, kyara ji, maupun burikko
ji, memotret diri dan teman-temannya, idola, maupun pakaian terbaru di etalase
toko maupun majalah, merekam berbagai kegiatan bersama teman dengan kamera
video, bermain game, berinternet, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tampilan
dan fasilitas/fitur dari telepon genggam pun sangat diperhatikan. Mereka
mendekorasinya dengan berbagai jenis manik-manik dan kawaii kyara, dan
memilih telepon genggam yang memiliki fitur kyara ji.

Gambar 4.8. Pesan elektronik dengan fitur kawaii kyara ji.
Sumber : Serial drama Dragon Zakura (2005). (gambar telah diolah).

Gambar 4.9. Pesan elektronik dengan fitur tulisan kawaii manga ji dan kyara ji.
Sumber : Serial Drama My Boss My Hero (2006). (gambar telah diolah).

Dalam sebuah penelitian mengenai peralatan elektronik favorit anak muda
Jepang, disebutkan telepon genggam adalah peralatan elektronik yang paling
penting. Telepon genggam menjadi alat komunikasi, sosialisasi, sekaligus
pendukung fashion mereka. Oleh karena itu, telepon genggam sering
dipersonalisasikan dengan cara mendekorasinya dengan berbagai hiasan, kristal,
dan manik-manik berwarna-warni. Hal yang diutamakan ketika membeli telepon
genggam adalah penampilan fisik dan fitur yang kawaii. Telepon genggam yang
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berbasis komunitas, berwarna-warni kawaii seperti putih, merah muda, dan
warna-warna pelangi lainnya, serta dilengkapi fitur-fitur kawaii seperti nada bunyi
terbaru yang lucu, permainan dari karakter kartun, dan tulisan karakter/kyara ji.
(Label Networks. 2007).

A.

B.

Gambar 4.10. Fitur kawaii kyara ji untuk telepon genggam.
(A. Chibi maru ji. B. Hippi- dekome).
Kyara ji ini diperoleh dengan mendownload pada website khusus. (gambar telah diolah).
Sumber : A. Majalah Cawaii edisi Oktober 2008, halaman 91.
B. Majalah Cawaii edisi Nopember 2008, halaman 109.

4.3.1.4. Dinamika Tren Kawaii Fashion
Gaya kawaii fashion anak muda Jepang berubah-ubah dan berputar cepat
setiap saat. Kawaii fashion juga berkembang secara bertahap dan sangat dinamis,
sesuai perkembangan makna kawaii itu sendiri serta tren fashion di kalangan anak
muda Jepang saat itu sendiri (Kinsella, 1995; Mead, 2002; Drake, 2001).
Pada pertengahan 1970an, kawaii fashion identik dengan pemakaian pita
di seluruh baju yang cukup longgar. Tahun 1980an, kawaii fashion adalah gaya
fashion yang kekanak-kanakan dan didominasi warna merah muda, dengan model
pakaian gaya romantis Eropa. Pertengahan 1980an di dominasi oleh baju atau TShirt ketat seperti baju bayi yang berwarna pastel atau putih yang dihiasi karakter
kartun, pita-pita, renda, dan bulu-bulu halus sintetis, topi dan syal berbulu-bulu
halus maupun dari bahan wol, serta celana dan baju hangat ketat. Dan di akhir
1980an, kawaii fashion berkembang ke arah yang dewasa, feminin (bagi wanita),
mewah dan megah, namun ada juga gaya tomboy. Misalnya baju hangat yang
kecil dan ketat yang bergaya tomboy namun tetap manis. Gaya ini bertahan hingga

Fenomena kawaii bunka....., Vivi Triani Adris, Program Pascasarjana, 2008 Universitas Indonesia

93

awal 1990an. Namun demikian, gaya kawaii fashion dari pertengahan 1980an lah
yang dianggap sebagai gaya kawaii fashion yang paling abadi (Kinsella, 20-22).
Pada periode awal tahun 1980an, rumah desain, Pink House Ltd., di Tokyo
sangat digemari anak muda Jepang. Variasi produknya sangat luas, mulai dari
pakaian dalam hingga asesoris pakaian. Konsep desain pakaian Pink House saat
itu adalah manis, lucu, namun anggun. Desain mereka didominasi warna-warna
pastel dan putih, yang melambangkan kesucian dan kepolosan seorang gadis kecil,
pada produk pakaian dalam dan pakaian luar, serta renda dan rumbai-rumbai yang
menghiasi kaos kaki sekolah anak perempuan. Dan yang paling populer adalah
desain pakaian dalam dan stocking/legging dari bahan karet sintetis yang sangat
elastis, sehingga bentuknya seperti pakaian anak kecil, tetapi sebenarnya pakaian
orang dewasa. Stocking dan legging elastis ini yang terus digemari hingga saat ini,
dimana anak perempuan Jepang sering menggunakannya agar terlindung dari
dinginnya udara Jepang selain musim panas (Kinsella, 21).
Pada era 1992-2002, tren kawaii fashion berkonsep street fashion, yakni
gaya fashion yang berkembang di jalan-jalan tempat pergaulan anak muda Jepang.
Awal hingga pertengahan tahun 2000an, khususnya 2000-2002, adalah gaya
ganguro, yamamba, atsuzoko, rorikon/Lolita Complex, dan gothic (Mead, 2002).
Pada tahun 2000, gaya kawaii fashion yang populer adalah gaya gyaru (girl)
dengan dandanan wajah ganguro dan sepatu boot setinggi lutut. Dan pada tahun
2001, kawaii fashion adalah pakaian remade atau produksi ulang, jins berwarna
pudar, dan sepatu berhak rendah seperti sepatu balet (Drake, 2001).
Selanjutnya dikatakan Mead (2002), bagi para gadis muda Jepang tahun
2000 an, pilihan gaya fashion yang utama adalah bergaya kawaii sekaligus
bodikon atau body conscious. Ini berarti berpenampilan kawaii yang imut, lucu,
seperti karakter manga, dan kekanak-kanakan, sekaligus seksi seperti para wanita
afrika-amerika di Amerika. Berpenampilan bodikon berarti memakai rok mini,
baju berkerah jatuh/rendah, dan memakai sepatu boot tumit tinggi, berkulit sedikit
gelap, bermata besar, dengan rambut yang diwarnai. Sedangkan slogan-slogan
yang digunakan, terutama slogan yang menyuarakan perjuangan yang
berhubungan dengan black culture yang dikenal dengan sebutan “B-style ”
clothes. Slogan-slogan tersebut misalnya “Strong Black Woman”, atau “Black For
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Life”. Yomota (2006:51) juga mengatakan bahwa tubuh dan seluruh bagiannya
adalah hal penting dalam kawaii fashion khususnya bagi wanita muda. Misalnya
dewasa ini mereka sangat terobsesi untuk memiliki warna kulit yang gelap.

4.3.1.5. Ciri Khas Kawaii Fashion 1990-2008
Seorang desainer fashion anak muda Jepang, Hiroshi Fujiwara

7

mengatakan, pada masa-masa ekonomi bubble hingga sebelum bubble burst
terjadi, orang-orang Jepang jarang memikirkan untuk membuat pakaian mereka
sendiri. Namun pasca bubble burst, konsumen anak muda Jepang mulai beralih ke
fashion buatan desainer dalam negeri, bahkan mulai memadu padankan fashion
sendiri, yang mana lebih mengutamakan nilai keunikan, dari pada merek ternama
buatan luar negeri yang berharga mahal (Mead, 2002).
Konsumen anak muda Jepang dewasa ini umumnya menghabiskan lebih
banyak daya pada konsumsi produk fashion. Mereka menjadi semacam fashion
otaku. Seorang perancang untuk merek Under Cover, Jun Takahashi mengatakan,
para maniak fashion atau otaku fashion anak muda Jepang ini rela menghabiskan
banyak uang untuk produk-produk fashion yang mereka gemari, khususnya yang
sedang tren, langka, aksklusif, dan buatan desainer muda (Mead, 2002).
Sejalan dengan hal tersebut, Mead (2002) mengatakan, anak muda Jepang
dewasa ini mengejar sesuatu yang bersifat langka, cool atau keren, dan
menampilkan cita rasa independen atau kebebasan. Produk fashion yang sangat
laris di toko-toko fashion adalah produk yang memiliki nilai scarcity atau
kelangkaan. Sifat tersebut juga berarti sulitnya produk tersebut diperoleh akibat
terbatasnya jumlah produksi karena dibuat oleh perancang dan pengrajin yang
keberadaannya juga sangat langka. Mereka akan rela menunggu sebulan lebih
untuk memperoleh produk yang diinginkan. Produsen dan perancang fashion pun
berusaha memproduksi produk dengan embel-embel kelangkaan dan eksklusifitas.
“designer produce only limited editions of T-shirts or jackets, items of the sort
that can be easily mass-produced.” -- “desainer hanya memproduksi edisi terbatas
dari T-shirt dan jaket, sesuatu yang dengan mudah dapat diproduksi secara
massal.”
7

Hiroshi Fujiwara adalah seorang designer fashion anak muda Jepang yang dianggap paling
populer dalam gaya D. J. (Disc Jockey) fashion.
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Akihiko Takeuchi 8 mengatakan, konsumen fashion anak muda Jepang
dewasa ini ingin terlihat memakai produk yang mana orang lain akan mengenali
produk tersebut adalah produk eksklusif. Tidak tersedianya produk kawaii fashion
buatan Jepang di pasar Eropa maupun Amerika, menambah eksklusivitas produk
fashion Jepang tersebut (Mead, 2002).
Menurut penelitian yang dilakukan oleh UCLA Center for East Asian
Studies (1999), generasi baru konsumen anak muda Jepang dewasa ini mencari
nilai originalitas dan keunikan dalam hal produk fesyen. Mereka lebih kritis dan
bersifat independen dalam memilih produk fesyen dibandingkan generasi mereka
sebelumnya yang lebih mementingkan merek produk. Mereka melakukannya
dengan cara menyeleksi desain-desain yang memberikan alternatif dan keunikan
gaya pada mereka ketimbang membeli produk bermerek.
Oleh karena itu, ciri khas gaya kawaii fashion anak muda Jepang dewasa
ini, sangat beragam dan bebas, karena elemen ataupun unsur-unsur kawaii
diterapkan dalam berbagai gaya fashion. Mulai dari gyaru fashion, hime-kei,
oneesan-kei (shoujo), dekore fashion, rorikon fashion hingga street fashion pun
tidak meninggalkan elemen-elemen kawaii.

A.

B.

Gambar 4.11. Kawaii Oneesan-kei.
Sumber : Philomena Keet (2007:161 (A.), 165 (B.)). (gambar telah diolah).

8

Akihiko Takeuchi adalah pemilik toko fashion ‘Brand Select Recycle’, sebuah butik busana
second hand fashion dari produk-produk fashion bermerek yang telah langka di pasaran.
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Gaya kawaii fashion oneesan–kei berdesain lebih simpel, ringan, dan
lembut dari pada kawaii fashion untuk gyaru, namun umumnya tetap berpita atau
berenda-renda. Kesan yang ingin ditimbulkan adalah lebih konservatif, feminin,
sopan, namun tetap manis dan imut. Gaya kawaii oneesan-kei umumnya
digunakan oleh para mahasiswi yang mendekati tingkat akhir kuliahnya. Gaya
kawaii fashion oneesan-kei lebih bergaya mewah dan mahal karena produk yang
dikenakan umumnya merek terkenal seperti Luis Vuitton dan Gucci, dengan gaya
rambut dan dandanan wajah yang sangat terawat (Keet, 2007:161-165).

Gambar 4.12. Kawaii Hime-kei.
Sumber : Philomena Keet (2007:121 (A.), 122 (B.)). (gambar telah diolah).

Tipikal gaya kawaii hime-kei adalah banyak menggunakan renda dan pita
pada bajunya, memakai rok berlipit dan mengembang, berwarna lembut yang
umumnya merah muda, dan dilengkapi dengan asesoris yang berenda-renda dan
berkilau-kilau. Kesan yang ingin ditampilkan adalah kesan manis, cantik, dan
feminine seperti seorang putrid ( Keet, 2007:28).
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A.

B.

Gambar 4.13. Kawaii Sutairu pada Street Fashion.
Sumber : Philomena Keet (2007:121 (A.), 122 (B.)). (gambar telah diolah).

Unsur-unsur kawaii seperti warna-warna lembut, bulu-bulu sintetis, dan
bergaya anak-anak, juga hadir dalam gaya street fashion yang sangat bebas. Gaya
kawaii dalam street fashion umumnya adalah mengedepankan gaya bebas namun
tetap mengesankan dunia anak-anak. Kawaii Street Fashion lebih luas digunakan
sebab sangat terjangkau. Konsep yang sangat bebas membebaskan penggunanya
untuk memadupadankan pakaian second hand atau remade yang mereka beli di
butik second hand atau di flea market (toko barang bekas), asesoris imitasi, dan
dandanan bebas yang tidak mahal. Oleh karena itu gaya kawaii street fashion ini
umumnya digunakan oleh anak muda pria dan wanita yang belum kuliah, remaja
SMU, maupun yang tidak kuliah dan hanya berkerja part time atau disebut freeter
(Keet, 2007:121-122).
Gaya kawaii dalam fesyen ini juga menjadi dasar dalam berbagai gaya
lainnya seperti harajuku fashion, decore fashion, lolita fashion (rorikon), dan
sebagainya.
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Gambar 4.14. Kawaii sutairu pada dekore fashion (デコレファション )
Sumber : www.harajukustyle.net

Kata dekore berasal dari bahasa Inggris decoration. Dekore fashion
biasanya ditampilkan remaja putri SMU di Harajuku. Dalam gaya fashion ini,
pengguna bebas mendekorasikan pakaian dan rambutnya dengan menambahkan
berbagai hiasan yang umumnya adalah kawaii kyara. Imej utama yang ingin di
tampilkan adalah imej anak gadis kecil atau imej yang kekanak-kanakan.

Gambar 4.15. Lolita Fashion.

Gambar 4.16. Lolita Gothic Fashion.

Sumber : Nagata Yoshiyuki (2007, 20). (gambar telah diolah)

Gambar 4.15. dan 4.16. menunjukkan gaya kawaii dalam Lolita Fashion.
Gaya ini mengusung tema negeri dongeng terutama dari cerita dongeng Eropa.
Gaya ini sering ditampilkan di Harajuku maupun dalam acara-acara cosplay.
Gambar 4.15. adalah Mayu (21 tahun), seorang mahasiswi yang memakai kostum
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Alice In Wonderland. Gaya fashion Lolita Gothic (gambar 4.16) bergaya gotik
misterius namun tetap manis dan feminin.

4.3.1.6. Industri Kawaii Fashion
Industri fashion anak muda Jepang ditentukan pada apa yang dianggap
atau dinilai kawaii oleh para gadis Tokyo. Hal ini berbeda di dunia barat dimana
para desainer dan editor majalah fashion yang menentukan fashion yang sedang
tren (Drake, 2001).
Anak muda Jepang menghabiskan banyak uang pada produk fashion. Pada
tahun 2001, setiap bulan anak muda pelajar SMU di kota-kota besar Jepang
menghabiskan kurang lebih 275 Dollar Amerika, masing-masing pada pakaian
dan peralatan perlengkapan gaya lainnya. Sebagian besar dari jumlah tersebut
dibelanjakan pada produk fashion terbaru dan yang terutama memiliki esensi
kawaii (Drake, 2001).
Drake (2001) juga mengatakan, perubahan tren kawaii fashion di kalangan
anak muda Jepang dapat disebabkan oleh alasan ringan yaitu rasa bosan -- yang
memang menjadi sifat dasar anak muda, namun juga bisa karena alasan yang lebih
serius, semisal pengaruh keadaan ekonomi saat itu. Seperti yang di ungkapkan
oleh Hiroaki Morita 9 , bahwa perubahan selera tersebut juga dapat merupakan
respon dari pergolakan ekonomi Jepang yang masih belum terlalu sehat. “The
girls wanna have fun, but they just don’t want to blow a lot of cash doing it.” -“Para gadis ingin bersenang-senang, tetapi mereka juga tidak ingin mengeluarkan
banyak dana dalam melakukannya.” (Drake, 2001).
Mead (2002) mengatakan, pasar fashion anak muda di dalam negeri
Jepang sendiri sangat kuat. Para produsen dan perancang tidak perlu
mengeluarkan modal banyak untuk ekspansi keluar negeri karena pasar dalam
negeri

yang

cukup

kuat

dan

menguntungkan

serta

mudah

untuk

mengakomodasinya. Sehingga hampir seluruh produk fashion yang paling populer
dalam negeri Jepang tidak tersedia di pasar Eropa maupun Amerika sebab alasan
tersebut.

9

Hiroaki Morita adalah pemimpin perusahaan konsultan Teen’s Network Ship. Perusahaan
Hiroaki memberikan konsultasi bagi perusahaan-perusahaan dengan target pasar anak muda.
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4.3.2. Kawaii Food
Sejak dahulu masyarakat Jepang dikatakan berbeda dengan bangsa lain
dalam memandang suatu makanan. Bahkan ada ungkapan 「目で食べる」atau
“makan dengan mata” dalam masyarakat Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa
keindahan bentuk tampilan dan sajian makanan adalah elemen penting dalam
makanan dan budaya makan bagi orang Jepang.
L.D (2005) mengatakan, kawaii food (kawaii fuudo) adalah:
“かわいいフードの主な特徴は、材料は星、ハート、花の形などに切ら
れ、または全体的な様子は動物（犬、熊、猫）の形をしている”
-- kawaii fuudo no shuna tokuchou wa, zairyou wa hoshi, ha-to, hana no
katachi nado ni kirare, mata wa zentaitekina yousu wa doubutsu (inu, kuma,
neko) no katachi wo shiteiru -“karakteristik makanan kawaii adalah bahan makanan dipotong berbentuk
bintang, hati/love, dan bunga. Kemudian bentuk keseluruhan tampilan
makanan adalah bentuk hewan seperti anjing, beruang, dan kucing.”

Gambar 4.17. Kawaii Obento.
Tipikal kawaii obento atau kyara-ben (kyara bento) adalah berbentuk karakter hewan, manusia
(terutama karakter anak kecil), bunga, dan bintang.
Sumber : www.e-obento.com.
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Gambar 4.18. Alat pemotong dan pencetak bahan makanan kawaii obento.
Biasanya banyak dijual diberbagai toserba.
Sumber : http://www.flickr.com/groups/86844916@N00/

Menurut Kinsella, makanan manis atau confectionary seperti kue, biskuit,
permen, coklat, pudding, susu, dan es krim juga termasuk makanan kawaii.
Makanan-makanan tersebut sering diberikan sentuhan kawaii dalam bentuk
makanannya maupun dalam desainnya. Rasanya yang manis identik dengan sifat
kawaii, sama halnya dengan sifat kekanak-kanakan, karena konsumennya yang
umumnya adalah anak-anak dan anak muda. Munculnya fancy pattiseries atau
toko-toko kue bergaya, dan kafe-kafe yang mengkhususkan menjual kue atau es
krim adalah cerminan pengaruh kawaii bunka dalam industri makanan (23-27).

Gambar 4.19. Kawaii Ke-ki
Sumber : www.e-obento.com

Kawaii foods juga menjadi item bisnis yang penting di Jepang. Banyak
pula yang dipasarkan lewat internet melalui web site rumah makan, restoran, atau
toserba (konbini sutoa-) yang menjual kawaii obento, maupun website-website
komunitas pecinta gaya kawaii, serta majalah-majalah khususnya majalah fashion
dan gaya hidup anak muda Jepang. Sebuah website kawaii food biasanya memuat
daftar rekomendasi toko kue, rumah makan, atau restoran yang menjual kawaii
food, beserta foto contoh produknya. Sedangkan dalam majalah, selain
mempromosikan tempat makan yang dianggap kawaii bagi anak muda, terkadang
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majalah juga mengajarkan pembacanya cara membuat kyara-ben pada satu rubrik
khusus.

Gambar 4.20. Rubrik membuat kyara ben atau kawaii obento di majalah.
Sumber : Majalah Cawaii edisi Oktober 2008, halaman 143. (gambar telah diolah).

4.3.3. Kawaii Kyara
L.D. (2005) mengatakan kawaii kyara 「 か わ い い キ ャ ラ 」 adalah
karakter-karakter kawaii yang diaplikasikan dalam berbagai produk. Kawaii kyara
dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu karakter kawaii dari negara asing atau
gairai no kyara /「外来のキャラ」-- misalnya karakter-karakter dari Disney
Amerika seperti Snoopy, Pink Panther, dan lain-lain -- serta karakter kawaii yang
asli dari Jepang namun terkenal di seluruh dunia, misalnya karakter-karakter dari
Sanrio, karakter-karakter dari anime Jepang seperti Totoro dan Sen To Chihiro No
Kami Kakushi, PokeMon, dan Doraemon. Fancy goods dan nuigurumi adalah
contoh produk yang paling menonjol dari kawaii kyara ini.

4.3.3.1. Fanshi Guzzu
Kinsella mengatakan, unsur dan sifat penting yang wajib ada pada suatu
benda fanshi guzzu adalah kecil, berwarna pastel, bulat, empuk, penuh atribut,
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berbulu atau berambut halus, lebih bergaya Amerika atau Eropa, dan memberi
kesan sangat mudah dicintai/disayangi (loveable), serta bersifat membuat orang
yang melihatnya berangan-angan atau memimpikan sesuatu (penuh mimpi, dunia
dongeng). Fanshi guzzu juga umumnya berbentuk tokoh karakter kartun. Karakter
kartun yang akan menambah unsur kawaii adalah kecil, lembut, kekanakan,
mamalia, bulat, tanpa sudut pada tubuh (tanpa lengan), tanpa mulut, non-seksual,
pendiam (karena umumnya tanpa mulut atau pun mulutnya tertutup rapat),
terkesan tidak bisa menjaga diri dan menolong diri sendiri (rapuh, seperti sifat
anak-anak), dan berekspresi wajah seperti bingung dan inosen (13).
Fanshi guzzu biasanya juga dilengkapi dengan unsur kesengajaan
mencantumkan bahasa asing (seperti bahasa Inggris atau Perancis) dalam ejaan
atau susunan kata yang tidak lazim bahkan dalam bahasa Inggris atau bahasa
Perancis yang sebenarnya. Misalnya saja sebuah toaster (pemanggang roti) dalam
bentuk cottage diberikan label “My sweet bread toaster.” Sebuah pembuka kaleng
dilengkapi dengan kata-kata “Treat me kindly and I will be your loyal friend.”
Satu set piring pun mengucapkan “Life is sweet like a poem when you are with
kind friends.”

A.

B.

C.

Gambar 4.21. Produk elektronik kawaii.
Sumber : Davydova Olga (2008), http://www.fashionablycute.net/5-cutest-hello-kitty-ipodgadgets-and-accessories/
Penjelasan gambar : Produk elektronik kawaii dari Sanrio Company.
A. Pengeras suara / speaker iPod berdesain Hello Kitty.
B. Jam meja, radio Stereo, sekaligus Recharging Station untuk iPod berdisain Hello Kitty.
C. FM Transmitter untuk iPod dan mobile FM transmitter untuk wireless car audio berdesain
Hello Kitty.
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A.

B.

C.

Gambar 4.22. Desain kawaii kyara pada kemasan makanan.
Sumber : http://www.flickr.com/groups/86844916@N00/ (2008)
(milik Reggaedori dan Sillypucci shop)
Penjelasan gambar :
A. Gambar Hello Kitty pada kemasan produk makanan ringan keripik kentang.
B. Gambar Hello Kitty pada kemasan produk makanan rumput laut kering (Nori).
C. Gambar Rilakkuma pada kemasan produk permen.

4.3.3.2. Patung Miniatur Karakter
Patung miniature karakter atau kyara mini Souzou adalah patung atau
boneka miniatur dari karakter-karakter dalam anime, film, atau permainan video
game. Kyara mini souzou ini sangat digemari khususnya oleh anak muda pria di
Jepang, yang memang sangat menggemari anime, manga, dan video game. Kyara
mini souzou menjadi semacam nuigurumi bagi anak muda pria.
Contoh produk kyara mini souzou yang sangat populer adalah capsule toys
atau boneka kapsul dan garage kit atau peralatan bengkel. Kyara mini souzou
jenis garage kit merupakan boneka yang sangat mahal yakni sekitar 10.000 Yen
per set, memiliki detail yang sangat tinggi, dan diperuntukkan untuk dirakit
sendiri oleh pembeli. Oleh karena itu, konsumennya umumnya para pria. Sebagian
bahkan menjadikan keahlian merakit garage kit sebagai profesi (Nagata, 2007:21).

Gambar 4.23. Patung miniatur karakter.
Garage Kit (kiri) dan Capsule Toys (kanan).
Sumber : Nagata Yoshiyuki. (2007:21). (gambar telah diolah).
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4.3.3.3. Kawaii Maskot
Kawaii kyara tidak terbatas pada produk pakai saja, namun juga dapat
dilihat pada berbagai lembaga jasa baik pemerintah maupun swasta. Sebagai
contoh, perusahaan penerbangan All Nippon Airways mengecat badan pesawat
Jumbo Jet nya dengan gambar Pokemon, lembaga pertahanan menampilkan
karakter tentara SDF dengan gambar kartun pada papan iklan perekrutan anggota
SDF (Self Defence Forces), dan maskot kawaii kyara yang biasa ditemukan di
tempat parkir atau di halaman depan swalayan.

A.

B.

C.

D.

Gambar 4.24. Desain kawaii kyara pada maskot dan propaganda instansi.
Sumber : www.wikipedia.com
Penjelasan gambar :
A. Kawaii kyara sebagai maskot sebuah rumah makan di Jepang.
B. Kawaii kyara sebagai maskot sebuah supermarket di Jepang.
C. Pesawat All Nippon Air Ways yang menghias badan pesawat dengan gambar Pokemon.
D. Baliho iklan Japan Self Defense Force (JSDF) yang mengajak anak muda Jepang untuk
bergabung dengan pasukan JSDF.

Berbagai perusahaan Jepang, baik perusahaan produk maupun jasa,
banyak menggunakan ikon-ikon atau karakter-karakter kawaii sebagai ikon
produk maupun maskot penjualannya. Perusahaan membeli lisensi karakter kawaii
dari perusahaan-perusahaan seperti Sanrio. Sebagian besar dari perusahaanperusahaan ini adalah institusi finansial di Jepang, baik swasta maupun negeri.
Antara lain Bank Mitsui, Sumitomo, Sanwa, dan Mitsubishi; perusahaan retail
antara lain Yamaichi, Daiwa dan Nomura; dan perusahan insuransi antara lain
Nihon Seimei, Sumitomo Seimei, dan Yasuda Kasai. Perbankan menggunakan
ikon kawaii pada umumnya pada kartu kredit dan ATM, serta stasionari Bank
yang diberikan pada nasabahnya (Metropolis Megazine, n.d.).
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Garger (2007) mengatakan walaupun banyak pihak berpendapat negatif,
bahwa penggunaan ikon maupun karakter kawaii dalam bidang-bidang formal
bahkan hingga ke pesan layanan masyarakat dan pesan program militer adalah
sesuatu yang berlebihan. Namun hal ini membuktikan bahwa saat ini di Jepang,
kawaii betul-betul menjadi nilai penting dalam produk dan jasa, maupun dalam
penyampaikan pesan.

4.3.4. Kawaii Shop
Semakin meningkatnya permintaan konsumen akan produk-produk kawaii,
menyebabkan menjamurnya toko-toko penyedia produk-produk kawaii tersebut.
Toko-toko ini terkonsentrasi pada satu tempat yang juga menjadi pusat hiburan,
gaya hidup, dan pergaulan anak muda Jepang. Salah satu tempat belanja kawaii
fashion dan fashion pada umumnya di Tokyo adalah bangunan bundar Ichi Maru
Kyuu, di distrik Shibuya.

Gambar 4.25. Ichi Maru Kyuu (109) di Shibuya.
Sumber : Philomena Keet (2007:25). (gambar telah diolah).

Anak muda Jepang, khususnya yang tinggal di kota-kota besar Jepang,
juga berbagi gaya hidup dan gaya fesyennya di pusat-pusat keramaian dan
perbelanjaan seperti Shibuya, Harajuku, Takeshitadouri, Omotesando, Akihabara,
Odaiba, dan sebagainya. Area gaul anak muda Jepang ini menjadi tempat lahirnya
tren gaya hidup dan fesyen, tempat mereka menciptakan dan mengembangkan
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sekaligus saling berbagi dan mempengaruhi gaya fesyen mereka. Tempat-tempat
ini bukan hanya menjadi pusat bisnis namun juga gaya hidup dan ekspresi bebas
anak-anak muda Jepang. Distrik-distrik belanja ini dipenuhi dengan berbagai
butik fashion, kafe atau rumah makan, yang dikhususkan bagi konsumen anak
muda Jepang.

Gambar 4.26. Butik Kawaii Fashion Apuweiser Riche, di 109, Shibuya.
Sumber : Uchiyama Ikue (2007:11).

Gambar 4.27. Maid Café (Meido Kafe-) dan pelayannya, di distrik Akihabara.
Sumber : Nagata Yoshiyuki. (2007:22).

Gambar 4.27. adalah tipikal kafe beserta pelayan di Meido Kafe-. Kafe ini
biasanya menjadi tempat bergaul anak muda khususnya para pria muda, tetapi
sering juga dikunjungi oleh orang dewasa. Pelayanan dalam kafe ini dilakukan
seperti dalam negeri dongeng. Dengan berpakaian seperti pelayan dari kerajaan
Inggris, pelayan melayani tamu bagaikan seorang raja. Para pelanggan terus
kembali ke meido kafe- karena mereka dapat mengalami sensasi “Moe-”, dimana
mereka merasa terbawa dalam kesenangan dunia impian. (Nagata, 2007:22).
Sementara itu, Sanrio Company sebagai produsen produk kawaii guzzu
terbesar membangun berbagai toko, pusat perbelanjaan dan gaya hidup, serta
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tempat-tempat hiburan, dengan desain bangunan yang juga kawaii. Misalnya,
Sanrio Ginza Gallery, Sanrio Fantagen, yaitu sebuah cluster pertokoan yang
terdiri dari 18 unit toko di Funabashi, Ichigo Hall (gedung pertemuan strawberi)
di Den-En Chofu, Sanrio Theatre di Matsudo, Harmony Land di Kyushu,
Puroland di Tama City Tokyo (Metropolis Megazine, n.d).

Gambar 4.28. Taman hiburan Sanrio Puroland.
Sumber : Metropolis Megazine (n.d), www.metropolis.com .
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BAB 5
ASPEK-ASPEK YANG MEMPENGARUHI PERILAKU KONSUMSI
PRODUK KAWAII BUNKA OLEH ANAK MUDA JEPANG

Menurut Wong & Ahuvia (1998:430), sebuah buah produk dapat berfungsi
sebagai pemberi tiga (3) buah nilai, yaitu: a). nilai instrumental atau nilai produk
berdasarkan daya guna dan fungsinya. Misalnya sebuah tas fungsinya untuk
membawa sesuatu; b) nilai simbolis atau nilai produk berdasarkan simbol yang
dibawanya.

Misalnya

produk

kawaii

menyimbolkan

jiwa

muda

dan

keberterimaannya dalam kelompok sosialnya, produk louis vuitton menyimbolkan
status kelas sosial pemiliknya yang tergolong orang berada, dan sebagainya; dan
c) nilai hedonis, yaitu ketika memiliki dan membawa sebuah benda menjadi
sebuah pengalaman emosional yang menyenangkan atau sensasi tersendiri bagi
yang melakukannya, dalam hal ini konsumen (Kogler, 2006)
Dalam perilaku konsumen, produk dan jasa bekerja sebagai agen pembawa
pesan atau makna budaya bagi konsumennya. Sebab makna-makna budaya -yakni nilai, kepercayaan, dan kebiasaan-kebiasaan berdasarkan kebudayaan
tempat konsumen belajar dan meresapi budaya -- itulah yang ingin dipenuhi
konsumen melalui kegiatan konsumsinya (Sumarwan, 2004:181).
Sejalan dengan konsep tersebut, Lury (1998:112) mengatakan produksi
dan konsumsi tidak hanya terbentuk di atas hukum-hukum ekonomi, namun juga
terstruktur di atas aspek ekspresif dan simbolis oleh konsumen terhadap barangbarang tersebut. Hal tersebut sudah merupakan ciri budaya konsumen.
Makna-makna budaya dapat berpindah dari produk ke konsumen dengan
cara memiliki produk yang diyakini sebagai pembawa makna tersebut. Prosesnya
adalah makna budaya akan dihadirkan dalam sebuah produk dan jasa, lalu
selanjutnya produk dan jasa tersebut berpindah kekonsumen melalui kegiatan
konsumsi. Makna simbolik yang telah melekat pada produk dan jasa berpindah ke
konsumen dalam bentuk pemilikan produk (possession ritual), pertukaran
(exchange ritual), pemakaian (grooming ritual), dan pembuangan (divestment
ritual). Sehingga kegiatan konsumsi oleh konsumen itu menjadi komunikasi
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simbolik atas makna-makna budaya yang meliputi nilai-nilai, norma-norma, dan
kepercayaan (Storey, 2007:5).
Khusus dalam kasus produk budaya populer, walaupun budaya populer
juga merupakan budaya yang diproduksi secara komersial dan proses produksinya
pun dikendalikan oleh golongan kapitalis, namun pemirsa (yang dalam hal ini
adalah anak muda Jepang sebagai konsumen produk kawaii bunka) juga
menciptakan makna mereka sendiri atas sebuah produk budaya populer. Mereka
mendayagunakan seluruh potensi kultural, pengetahuan, dan lingkungan
sekitarnya dalam proses tersebut. Hal ini sebab budaya populer merupakan kajian
budaya yang berorientasi konsumsi sehingga makna tetap diproduksi, diubah, dan
diatur pada level konsumen. Konsumenlah pencipta makna yang aktif, yang
menjadi pemadu-padan (bricoleurs), yang memilih dan mengatur elemen-elemen
komoditas material sehingga menjadi komoditas yang cukup bermakna untuk
dikonsumsi (Barker, 2005:61-63)
Sejalan dengan argumen tersebut, Fiske (1989) mengatakan bahwa budaya
populer juga tersusun dari makna-makna yang dihasilkan oleh konsumen itu
sendiri. Fiske (1989a:8) mengatakan, antara 80 hingga 90 persen produk baru
mengalami kegagalan meskipun didukung oleh pemasaran yang gencar. Hal ini
menunjukkan bahwa konsumen bukanlah pecandu pasif melainkan pencipta
makna yang kreatif (Barker, 2005:62).
Frank Musey mengatakan, pasar bagi produk budaya seperti budaya
populer adalah “wide awake up to date people, with money to spend, in specified
large numbers” -- “orang yang selalu mengikuti tren, dengan banyak uang yang
akan dibelanjakan.” Namun demikian, seperti yang ditekankan oleh Tom Loftin
Johnsons, dalam dunia selling culture atau menjual kebudayaan, konsumen
membeli produk dari komoditi kebudayaan tidak hanya berdasarkan kebutuhan
(fungsional maupun non fungsional) akan produk itu bagi diri mereka semata,
tetapi

juga

karena

produk

tersebut

dapat

mengakomodasikan

dan

merepresentasikan kebutuhan-kebutuhan psikologis (emosional) dan sosial seperti
kepribadian, keberadaan, aspirasi, dan kegelisahan mereka (Ohmann, 1996:8).
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5.1.

Aspek Budaya
Budaya sebagai faktor penting yang mempengaruhi perilaku konsumen

berkaitan dengan peranan budaya sebagai pembentuk watak, kognisi, dan
pengetahuan yang akhirnya mengarahkan perilaku pelaku budaya tersebut, yang
dalam hal ini adalah konsumen.
Untuk memahami bagaimana kebudayaan itu masuk dan berperan dalam
mempengaruhi perilaku konsumen, Hanna & Wozniak (2001:408) mengatakan
kita harus

melihat kebudayaan itu sebagai keseluruhan kepercayaan-

kepercayaan, nilai-nilai, dan kebiasaan-kebiasaan yang dipelajari yang pada
gilirannya akan mengarahkan perilaku manusia (dalam hal ini manusia sebagai
konsumen) sebagai bagian dari masyarakat tertentu. Hal ini berarti berbeda
masyarakat, berbeda budaya, berbeda pula perilaku konsumennya. Komponen
kepercayaan dan nilai dalam wacana perilaku konsumen merujuk pada akumulasi
perasaan dan prioritas-prioritas yang dimiliki oleh individu mengenai suatu barang
(produk) dan bagaimana memilikinya. Kepercayaan itu berupa pernyataan verbal
maupun mental dalam jumlah besar yang menggambarkan pengetahuan khusus
dan penilaian seseorang akan sesuatu.
Nilai juga suatu kepercayaan. Namun nilai memiliki kriteria-kriteria
seperti: secara relatif berjumlah sedikit, berperan sebagai pengarah bagi perilaku
yang diperbolehkan atau sesuai secara kultural, bersifat abadi atau sulit untuk
diubah, tidak terikat pada suatu objek atau situasi yang spesifik, dan secara luas
berterima oleh anggota masyarakat bersangkutan.
Thomas C. O’Guinn dan L. J. Shrum (1997)1 dalam Hanna & Wozniak
(2001:408-409) mengatakan, dalam pengertian luas, baik kepercayaan maupun
nilai adalah imej mental yang mempengaruhi sikap-sikap khusus, yang pada
gilirannya akan mempengaruhi cara atau kecenderungan seseorang untuk
merespon situasi khusus. Sebagai contoh, kriteria yang dimiliki orang untuk
memilih suatu merek itu berbeda-beda. Hal ini di pengaruhi oleh persepsi umum

1

O’Guinn, Thomas C., & Shrum, L. J. (1997, March 23rd). The Role of Television in the
Construction of Consumer Reality. Journal of Consumer Research. p. 278-295.
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(general values) dan persepsi khusus (specific beliefs). Hal tersebut sejalan
dengan Ueltschy & Krampf 2 dalam Hanna & Wozniak (2001:409) berikut:
”Consumer both view themselves in the context of their culture and react to
their environment based upon the cultural framework that they bring to that
experience. Each individual perceives the world through his own cultural
lens.”
“Konsumen memandang dirinya dalam konteks kebudayaannya sendiri dan
sekaligus bereaksi atas lingkungan yang berdasarkan kerangka budaya yang
dibawanya pada pengalaman tersebut. Tiap individu memandang dunia
melalui lensa budayanya masing-masing.”
Beragam produk kawaii yang saat ini menjadi komoditi konsumsi anak
muda Jepang, merupakan bentuk modern dari kebudayaan tradisional Jepang.
Sebagai contoh adalah netsuke yang sangat populer pada jaman Edo. Tomoyuki
Sugiyama (dalam Kageyama, 2006) mengatakan, netsuke merupakan asal-muasal
hiasan gantungan telepon genggam maupun hiasan gantungan lainnya yang
disebut sutorappu. Kebiasaan orang Jepang menggantungkan netsuke pada
dompet, tas jinjing, maupun sebagai hiasan pada pakaiannya menjadi kebiasaan
turun-temurun hingga kini. Bila dilihat manifestasinya saat ini, mayoritas anak
muda Jepang pengguna telepon genggam, menggantungkan hiasan kecil
sutorappu pada telepon genggamnya, atau juga menggantungkan boneka kecil
atau hiasan kecil lainnya pada tas sekolah maupun tas-tas lainnya.
Kemudian,

manifestasi

sifat

kawaii

yang

mengecilkan

dan

menyederhanakan bentuk dalam kebudayaan Jepang, pada saat ini antara lain
buku-buku bacaan Jepang yang dicetak dalam ukuran kecil atau setengah dari
ukuran buku standar, tokoh monster mini dalam anime Pocket Monster atau
Pokemon, boneka atau patung miniatur karakter anime dan manga yang ramai
dikoleksi anak muda Jepang khususnya para pria, dan alat-alat elektronik seperti
komputer dan telepon genggam yang saat ini semakin kecil dan ringkas, dan

2

Linda C. Ueltschy & Robert F. Krampf. Cultural Sensitivity to Satisfaction and Service Quality
Measures -- Journal of Marketing Theory and Practice. Summer 2001, 14 -31.
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kemasan-kemasan makanan maupun produk-produk umum lainnya yang dikemas
secara ringkas dan mungil.
Elemen kawaii yang berupa hewan mamalia berbulu halus yang gemuk
dan bulat dalam desain tradisional Jepang saat ini dihadirkan dalam berbagai
bentuk produk budaya populer seperti manga, anime, dan kawaii mono seperti
fanshi guzzu dan maskot-maskot.

Gambar 5.1. Karakter hewan berbulu, bulat, dan gemuk dalam anime Totoro.
Sumber : Rosella & Genz. (n.d.). (gambar telah diolah).

Gambar 5.2. Maskot Fuji Film, Fuji Cat.
Sumber : www.wikipedia.com.

5.2.

Aspek Sosial
Seorang psikiatris dari Rumah Sakit Internasional St. Luke di Tsukiji

Tokyo, Ken Ohira mengatakan, salah satu sifat konsumen adalah ingin
mengekspresikan kepribadian dan perasaannya dengan barang-barang materi
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melalui kegiatan konsumsi. Dan kepribadian dan perasaan itu juga bisa dilatar
belakangi oleh suatu kondisi sosial. “They try to fill their feelings of emptiness
caused by flimsy human relationships with material goods.”--“mereka mencoba
mengisi perasaan kehampaan yang disebabkan lemahnya hubungan antar manusia,
dengan barang-barang materi.” Berarti terdapat kondisi-kondisi sosial di mana
konsumen itu hidup, yang mendorong konsumen itu cenderung responsif dan
konsumtif terhadap produk-produk tertentu (Takahashi, 1999).
Menurut Kotler & Armstrong (2003:205), faktor-faktor sosial yang
mempengaruhi perilaku konsumen bisa bermacam-macam. Antara lain kelompok,
keluarga, peran dan status sosial yang melingkupi konsumen tersebut.

5.2.1. Kelompok
Menurut Schiffman dan Kanuk (2004:388), “group refers to two or more
individuals who share a set of norms, values, or beliefs; have certain role
relationships; and experience interdependent behavior.” -- “Kelompok merujuk
pada dua atau lebih individu yang berbagi seperangkat norma, nilai, atau
kepercayaan-kepercayaan; memiliki aturan hubungan khusus; dan berperilaku
saling berkaitan.” Secara ideal, dalam kelompok ini, anggota kelompok
menunjukkan hubungan yang berkesinambungan, berinteraksi dengan seluruh
anggota kelompok dengan kooperatif, memiliki suatu tujuan dan norma yang
diamini bersama, serta rasa kebermilikan yang tinggi.
Terdapat dua kelompok dalam hal ini, yakni kelompok keanggotaan, dan
kelompok acuan. Kelompok keanggotaan adalah kelompok yang memiliki
pengaruh langsung dan tempat dimana konsumen itu berada. Sedangkan
kelompok acuan adalah kelompok yang berfungsi sebagai titik pembanding dan
menjadi acuan secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan
perilaku seorang konsumen (Kotler & Armstrong, 2003:205).

5.2.1.1. Kelompok Keanggotaan
Kotler dan Armstrong (2003:205) mengatakan, kelompok keanggotaan
merupakan kelompok yang memiliki pengaruh langsung dan berada di tempat
dimana konsumen itu berada. Dalam hal penelitian ini, kelompok keanggotaan ini
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adalah kelompok subkultur anak muda Jepang yang menggemari produk-produk
kawaii bunka.
Sehubungan dengan sebuah produk dikonsumsi karena membawa berbagai
makna yang dibutuhkan oleh konsumen, bila produk tersebut merupakan produk
andalan dari suatu kelompok konsumen, maka konsumsi dapat dipandang sebagai
sebuah sistem pertukaran simbolik. Dan agar benda-benda mempunyai makna, ia
harus bersifat konsensus atau dipahami dan disepakati bersama oleh seluruh
anggota kelompok. Konsensus itu merupakan akibat dari partisipasi aktif setiap
orang di dalam kelompok bersangkutan dalam proses pembentukan makna atas
benda yang dikonsumsi tersebut. Hal ini menjadi penting karena salah satu cara
yang paling penting dalam hubungan antar manusia secara sosial adalah melalui
perantaraan benda-benda (Lury,1998:1).
Dalam konsep konsumsi sebagai sistem pertukaran simbolik tersebut,
benda-benda diberi nilai pemaknaan oleh sesama konsumen. Setiap orang adalah
sumber penilaian dan subjek penilaian. Dunia benda-benda itu adalah suatu dunia
yang mereka ciptakan bersama, dan dibangun dari komoditas yang mereka pilih.
Sehingga benda atau produk yang mereka pilih itu dapat menjadi penanda atau
ciri khas pada kelompok mereka (Lury, 1998:17).
Konsumsi produk kawaii sebagai penanda kelompok itu sejalan dengan
teori Leibenstein (1950) dalam Storey (2007:126), yakni teori “bandwagon effect”
atau efek kereta musik. Istilah ini mengkonsepkan ide bahwa orang sering atau
memang percaya pada suatu benda karena banyak orang lain yang juga percaya
dan melakukan hal yang sama. Efek ini juga merujuk pada herd instinct atau
“insting kawanan hewan”, dimana orang cenderung untuk mengikuti kerumunan.
Hal ini berarti afiliasi grup sosial adalah hal penting dalam pola konsumsi suatu
kelompok masyarakat. Sehingga keanggotaan sosial (dalam hal ini komunitas
pecinta produk kawaii bunka) dapat diperoleh dengan jalan terlibat langsung
sebagai anggota kelompok dengan cara tetap menjaga imej dirinya sesuai dengan
yang telah ditentukan oleh komunitasnya, antara lain melalui penampilan. Seperti
pendapat Kogler (2006) “They turn to devices, services that offer chance to
connect with others”-- “Mereka (anak muda) akan beralih pada produk dan jasa
yang memberikan kesempatan untuk berhubungan dengan lainnya.”
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Anak muda Jepang eksis sebagai sebuah kelompok sosial yang hidup
dalam kesatuan kelompok yang terbentuk atas kesamaan-kesamaan tertentu.
Eksistensi mereka sangat bergantung pada kelompoknya. Hal ini berkenaan juga
dengan salah satu ideologi dalam masyarakat Jepang yakni ideologi kelompok.
Menurut Lebra & Lebra (1986:64), model grup/kelompok dalam
masyarakat Jepang mengasumsikan orang lebih memilih bertindak atau beraksi
dalam kerangka kelompok atau grupnya. Anggota kelompok diharapkan untuk
menyesuaikan diri dan bekerja sama dengan anggota lainnya, untuk menghindari
konflik dan persaingan terbuka, untuk mencapai tujuan utama kelompok yakni
keharmonisan. Oleh karena itu, perilaku cenderung teritualisasi atau rutin dan
formal, dalam upaya untuk mengurangi dan membatasi konflik dan rasa malu
yang mungkin akan timbul bila mereka berbeda dari kelompok. Sebagaimana
dikatakan Befu (Befu, 1980:170-171, dalam Lebra & Lebra, 1986:64),“…people
are supposed to subordinate individual interests to group goals and to remain
loyal to group causes. “ -- “Orang diharapkan untuk lebih mengedepankan tujuan
kelompok ketimbang ketertarikan individualnya dan untuk tetap setia pada hal-hal
kelompok.“
Seorang remaja di Jepang akan merasa malu jika ia tampak berbeda
dengan teman sepergaulannya. Ia diharapkan untuk dapat mengikuti cara hidup
kelompoknya. Mulai dari cara berpakaian, cara berdandan, cara berbicara, tempattempat yang biasa dikunjungi, dan benda-benda yang harus mereka penuhi agar
dapat berterima dalam kelompoknya. Rasa kepemilikan identitas tertentu yang
dimiliki oleh suatu kelompok menguatkan perasaan kebersamaan yang harus
dijaga oleh satu sama lain.
Kebanyakan remaja putri tampaknya sangat takut apabila mereka
tersingkirkan dari kelompoknya. Mereka akan mengusahakan berbagai cara untuk
dapat masuk ke dalam kelompoknya. Mereka akan saling meniru satu sama lain,
terutama dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, agar mereka dapat
merasakan bahwa mereka juga bagian dari kelompok tersebut.
Salah satu cara yang dilakukan untuk mempertahankan keberadaan
sebagai anggota kelompok dan sekaligus mengkomunikasikan dirinya dengan
yang lain adalah dengan jalan mengkonsumsi produk atau benda-benda yang
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umum digunakan oleh anggota kelompoknya. Menggunakan dan memiliki
produk-produk kawaii merupakan suatu kewajaran sekaligus keharusan dalam
subkultur anak muda Jepang. Agar tetap berada dan berterima dalam kelompok
subkulturnya serta tercirikan sebagai anggota kelompok, mereka akan terus
berusaha untuk mengkonsumsi (mendapatkan, memiliki, lalu menggunakan)
produk kawaii agar tetap berada dalam komunitasnya.
Sebagai contoh kelompok-kelompok remaja putri Jepang. Mereka
menandakan identitas kelompoknya antara lain melalui gaya fashion nya. Dan
barang yang bagus menurut mereka adalah yang bermerek, baru, dan kawaii.
Merek menunjukkan gengsi dan barang baru menyatakan keikutsertaaan mereka
dalam pergerakan tren yang sedang berlangsung. Dengan menggunakan kawaii
anak muda Jepang menegaskan dirinya sebagai kelompok anak muda modern
karena mengikuti tren kawaii fashion, dan membedakan mereka dengan kelompok
orang dewasa yang tidak memakai kawaii fashion. Hal tersebut memberikan
mereka identitas kelompok.
Sehingga dapat dikatakan, melalui partisipasi konsumsi produk-produk
kawaii, anak muda Jepang saling membentuk makna-makna yang penting bagi
kelompoknya, berinteraksi sesama anggota subkulturnya, dan mempertegas
dirinya sebagai bagian atau anggota subkultur anak muda Jepang, tempat mereka
berbagi nilai-nilai kawaii itu, sekaligus memproduksi makna-makna kawaii bagi
kelompok. Sebab untuk menjadi bagian dari subkultur anak muda, berarti harus
memperlihatkan perilaku yang menunjukkan mereka bagian dari kelompok
subkultur tersebut. Salah satunya dengan mengkonsumsi, memiliki, dan
menggunakan produk-produk kawaii. Sehingga, benda yang dikonsumsi anak
muda itu, menyediakan rasa kebermilikan komunitas. Hal ini menunjukkan
bagaimana budaya materi juga berfungsi sebagai pembeda atau penciri suatu
kelompok dengan kelompok lainnya (Storey, 2007: 125-129).

5.2.1.2. Kelompok Acuan
Hanna & Wozniak (2001:330) mengatakan, kelompok acuan atau
reference group merupakan salah satu kekuatan penting dalam konteks perilaku
konsumen.

Kelompok acuan adalah siapapun personal maupun grup yang
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menjadi titik pembanding (referensi) bagi seseorang. Mereka memberikan
informasi mengenai nilai-nilai, sikap, dan perilaku secara umum maupun khusus.
Kelompok acuan terdiri dari dua jenis, yakni normative reference groups
atau kelompok acuan normatif, dan comparative reference groups atau kelompok
acuan komparatif. Kelompok acuan normatif mempengaruhi perilaku konsumen
secara general, misalnya keluarga langsung/kandung. Sedangkan kelompok acuan
komparatif bekerja sebagai patokan atau tanda penentu bagi sikap dan perilaku
tertentu. Kelompok ini bisa berupa kelompok yang berada dilingkungan seharihari konsumen seperti tetangga, teman, idola, maupun media yang menampilkan
gaya hidup yang menarik hati konsumen bersangkutan sehingga ingin menirunya.
Namun demikian, pengaruh dari kelompok acuan komparatif secara relatif
bergantung pada nilai dan perilaku dasar yang telah dibentuk lebih awal oleh
kelompok acuan normatif (Hanna & Wozniak, 2001:330-331).

5.2.1.2.a. Karisuma Tenin
Seperti dikatakan sebelumnya, tren fashion di kalangan anak muda Jepang
sangat dinamis. Untuk menjaga tren gaya kawaii agar tetap up to date dan disukai
anak muda Jepang sebagai konsumennya, perusahaan maupun toko dan butik
fashion di Jepang melibatkan langsung anak muda Jepang itu sendiri dengan
mempekerjakan mereka sebagai perancang dan pengarah fashion-nya. Mereka
disebut Karisuma Tenin, yang berarti charismatic salesgirls (Drake, 2001).
Karisuma tenin bekerja sebagai sales girl (penjual), stylist (pengarah gaya),
sekaligus marketer (tenaga pemasaran). Mereka dapat dengan mudah dijumpai di
toko dan butik di pusat-pusat perbelanjaan fashion dan gaya hidup anak muda
Jepang, seperti di 109 (ichi maru kyuu) Shibuya, Harajuku, dan Omotesando.
Karisuma Tenin membawa perubahan signifikan pada penjualan produk fashion
maupun pada perkembangan kawaii fashion itu sendiri di Jepang. Sebagai contoh,
rumah mode Jassie pada tahun 2001 mencapai peningkatan penjualan hingga
180 % setelah mempekerjakan Mana Takai 3 sebagai Karisuma Tenin nya.
Rancangan baru yang mereka ciptakan umumnya merupakan pengembangan dari
gaya pakaian anak muda Jepang itu sendiri (Drake, 2001).
3

Mana Takai adalah seorang perangcang fashion bagi label pakaian Jassie.
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Karisuma Tenin adalah wanita maupun pria muda, namun kebanyakan
adalah wanita muda. Mereka sangat fashionable walaupun tidak atau belum
memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman profesional di bidang fashion.
Walau demikian, umumnya mereka dapat menggambar dan menjahit. Mereka
dipekerjakan sebab pada dasarnya mereka adalah konsumen kawaii fashion yang
terlibat langsung dalam pergaulan konsumen. Sehingga mereka dapat mengetahui
secara persis apa yang dianggap kawaii atau pun tidak oleh konsumen anak muda
Jepang saat itu. Hal tersebutlah yang secara mendasar ingin diketahui oleh
perusahaan dan rumah-rumah mode. Dan karena karisuma tenin juga merupakan
bagian dari subkultur anak muda Jepang yang gemar gaya kawaii, mereka menjadi
kelompok acuan bagi konsumen anak muda Jepang lainnya (Drake, 2001).

5.2.1.2.b. Idola
Idola atau selebriti, khususnya bintang televisi, model, ikon olah raga, dan
tokoh-tokoh populer lainnya, merupakan kelompok acuan yang sangat
berpengaruh pada era media massa dan budaya populer seperti dewasa ini. Sosok
mereka yang sangat dipuja dan diidolakan oleh penggemarnya, menjadikan
mereka agen pemasaran yang sangat berpengaruh (Hanna & Wozniak, 2001:338).
Salah satu model yang berpengaruh dalam gaya kawaii fashion adalah
model Ebihara Yuri, yang merupakan salah satu model utama majalah CanCam.

Gambar 5.3. Ebihara Yuri (26 tahun), ikon kawaii fashion majalah CanCam.
Sumber : “Japan Smitten”, 2006.

Akrtis dan model Ebihara Yuri (26 tahun) sering diidentikkan dengan tren
kawaii fashion dan dianggap sebagai representasi gaya kawaii di Jepang saat ini.
Gaya fashion-nya selalu menjadi panutan yang segera diikuti oleh para wanita
muda Jepang. Sebuah rok pendek sport berwarna pastel yang dikenakannya di
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majalah CanCam segera terjual habis dipasaran tidak lama setelah hari penerbitan.
Ebihara sendiri mengatakan dia merasa lebih baik bila orang-orang menilainya
kawaii dari pada cantik. Bila ada penggemar yang berkomentar penampilannya
kurang kawaii, iEbihara akan mencari tahu penyebabnya (“Japan Smitten, 2006).
Ebi Chan (panggilan sayang para penggemar CanCam) adalah model
utama yang membawa kesuksesan besar bagi majalah CanCam. Ia telah menjadi
model eksklusif CanCam sejak tahun 2003, dan saat ini telah merambah karir
menjadi aktris dan juga bintang iklan. Tiap fashion yang diperagakan Ebi Chan
dalam majalah CanCam selalu langsung laris di pasaran dan segera menjadi tren
baru dalam kawaii fashion. Fenomena itu bahkan diberi julukan “The Ebi Sellout
Phenomenon“ atau “fenomena habis terjual Ebi” (Uchiyama, 2007:11).
Pemimpin redaksi majalah CanCam, Onishi Yutaka, dalam Uchiyama
(2007:11) mengatakan, untuk dapat sukses, seorang model harus dapat
memuaskan penggemar pria maupun wanita. Ebi Chan sangat populer sebab
disukai pria maupun wanita muda Jepang yang memandangnya sangat
mempesona, enak dipandang, dan menyebutnya dengan satu kata, “kawaii …!!!”.

Gambar 5.4. Fukunaga Yuu (20 thn), model dan ikon kawaii majalah Cawaii.
Sumber : Majalah Cawaii edisi Nopember 2008, halaman 100. (gambar telah diolah).

5.2.1.2.c. Majalah Fashion dan Gaya Hidup
Generasi muda Jepang pada era 1980an sangat bergantung pada majalah.
Majalah menjadi semacam manual bagi kehidupan mereka. Majalah menyarankan
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gaya fashion dan jenis pekerjaan apa yang baik bagi anak muda Jepang saat itu,
dan akan segera diikuti oleh mereka. Namun dengan semakin kritis dan
independennya anak muda Jepang semenjak era 1990an hingga kini,
menggunakan majalah sebagai manual kehidupan dianggap sebagai bukti
kekurangan kreatifitas. Oleh karena itu, media massa terutama majalah berbasis
anak muda Jepang dewasa ini mencoba mengikuti tren tersebut dengan turut
melibatkan anak muda Jepang itu sendiri sebagai ahli dan penulis dalam artikel
majalah mereka dan menentukan tren bagi kelompok anak muda Jepang itu
sendiri. Sehingga majalah anak muda di Jepang dewasa ini masih berpengaruh
dalam kehidupan anak muda Jepang (Kaoru Sakuraba, 1999).
Menurut penelitian oleh Label Networks, pada tahun 2007, 58,7 % anak
muda Jepang usia 15-30 tahun, menggunakan majalah sebagai sumber utama
panduan gaya hidup dan fashion mereka. Tetapi berbeda dengan di Eropa ataupun
Amerika dimana majalah lebih banyak memuat ulasan-ulasan atas sebuah tren,
majalah-majalah anak muda Jepang umumnya memberikan informasi apa adanya
mengenai gaya hidup dan fashion terbaru yang tengah atau yang akan menjadi
tren. Majalah menjadi semacam penuntun anak muda Jepang untuk dapat
mengakses tren terbaru tersebut. Informasi yang diberikan mulai dari informasi
tempat belanja dan tempat gaul yang harus dikunjungi, merek apa saja yang
sedang tren, berbagai foto produk fashion beserta harga dan tempat atau toko
untuk mendapatkannya, dan saran-saran dari para perancang, model, maupun
karisuma tenin (Label Networks, 2007).
Pada tahun 2001, rata-rata siswi SMU Jepang membaca sedikitnya 5
majalah fashion perbulan. Artinya, pengaruh fashion dan gaya hidup dari Tokyo
sangat besar dalam kehidupan para remaja putri di seluruh Jepang melalui media
majalah tersebut. Oleh karena itu, peranan media khususnya majalah berbasis
pembaca anak muda Jepang berpengaruh besar, bagi eksistensi dan perkembangan
kawaii bunka dalam subkultur anak muda Jepang dewasa ini (Drake, 2001).
Drake (2001) mengatakan peran media dalam penyebaran kawaii bunka di
kalangan anak muda Jepang adalah sangat signifikan. Karisuma tenin bisa saja
menjadi pencetak tren di Shibuya dan Harajuku, namun mereka tidak dapat
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menjangkau seluruh pelosok negeri tanpa dukungan media, terutama majalah
fashion dan gaya hidup bagi anak muda, yang sangat menjamur di Jepang.
Majalah yang sangat terkemuka dan menjadi acuan bagi gaya kawaii
fashion anak muda Jepang adalah majalah ‘Cawaii’ (gaya pengucapan yang
kawaii atas kata “kawaii”) dan Majalah CanCam. Majalah Cawaii lebih
berorientasi konsumen gadis remaja SMU hingga gadis berusia 20an awal,
sedangkan rata-rata usia pembaca majalah CanCam adalah 20-23 tahun. Kedua
majalah ini merupakan majalah fashion dan gaya hidup yang paling banyak dibaca
oleh remaja SMU dan mahasiswi di Jepang.
Majalah-majalah anak muda di Jepang mendedikasikan diri pada subjeksubjek penting dalam gaya hidup anak muda Jepang itu. Misalnya majalah khusus
model rambut, majalah khusus fashion (pakaian, sepatu, aksesoris, make up, dan
telepon genggam), masing-masing bagi anak muda wanita maupun pria. Majalahmajalah tersebut sangat sukses di pasaran (Mead, 2002).
Sebagai contoh adalah Majalah CanCam, yang tiap edisi terjual kurang
lebih 650.000 eksemplar. Golongan pembaca terbesarnya adalah para mahasiswi
tingkat akhir maupun para wanita muda pekerja. Majalah CanCam fokus pada
fashion bagi wanita muda Jepang usia 20an awal (Uchiyama, 2007:11).
Kesuksesan majalah CanCam, selain karena modelnya yang kawaii, adalah
juga karena CanCam selalu mencoba mengikuti hasrat atau selera para
pembacanya akan gaya kawaii itu sendiri, dimana dewasa ini sangat dinamis.
Antara lain dengan mengelola jaringan komunikasi dengan pembacanya. Melalui
jaringan komunikasi tersebut, para pembaca dapat mengatakan kepada para
perancang busana apa yang mereka anggap kawaii dan ingin kenakan di kampus
dan sehari-hari. Dengan demikian, majalah CanCam dapat mengetahui apa yang
sedang dianggap kawaii fashion oleh pembaca mereka. Sehingga CanCam up to
date dengan gaya kawaii fashion (Onishi Yutaka dalam Uchiyama, 2007:11).
Mana Takai, seorang desainer bagi lebel pakaian Jassie, dalam Drake
(2001) mengatakan apa yang ditampilkan dimajalah-majalah fashion dan gaya
hidup anak muda itu, akan segera dibeli oleh para gadis-gadis di Jepang. Terlebih
lagi, seperti yang dikatakan Sugimoto (1997:222), budaya media masa dalam
kehidupan kontemporer Jepang sangat aktif, progresif, dan merupakan kekuatan
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potensial yang mempengaruhi banyak orang Jepang. Seperti dikatakan Jun
Takahashi dalam Mead (2002) :
“Japanese people read magazines as their bible, and when they see images
in them, they have to have them and will pay anything. Generally, Japanese
people can’t make up their own minds and have to have an example to
follow.”
“Orang Jepang membaca majalah sebagai kitab suci mereka, dan ketika
mereka melihat imej dalam majalah, mereka harus memiliki imej tersebut
dan akan membayar dengan apapun. Secara umum, orang Jepang
memerlukan contoh untuk diikuti.”

Gambar 5.5. Majalah CanCam.
Sumber: Uchiyama Ikue (2007:11).

5.2.2. Keluarga
Anggota keluarga memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku
konsumen. Keluarga adalah kelompok acuan normatif yang mempengaruhi nilai
atau perilaku konsumen secara luas sebab keluarga merupakan tempat pertamatama dan utama konsumen itu berada dan belajar, sehingga keluargalah yang
membentuk nilai dan perilaku konsumen secara umum semenjak anak-anak
(Hanna & Wozniak, 2001:330-331; Kotler & Armstrong, 2003:207).
Menurut Obata Kazuyuki (2007), gaya kawaii sudah sangat melekat pada
kehidupan orang Jepang modern pada umumnya. Terutama bagi generasi-generasi
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kelahiran setelah tahun 1980an, yakni setelah meledaknya kepopuleran kawaii
bunka.
Obata (2007) mengatakan, salah satu penyebab perilaku anak muda Jepang
yang terobsesi akan gaya kawaii adalah lingkungan dan dorongan keluarga. Anak
muda Jepang dewasa ini, selain dibesarkan dilingkungan sosial yang dikelilingi
benda-benda yang kawaii dan dibombardir dengan berbagai iklan dan tayangan
hiburan yang bergaya kawaii, mereka juga dibesarkan oleh orang tua yang masa
mudanya adalah pada masa meledaknya budaya populer kawaii bunka, dan tinggal
di rumah yang dipenuhi benda-benda yang kawaii semenjak masa kecil mereka.
Disamping itu, Obata (2007) menambahkan, orang tua dan keluarga di
Jepang juga sulit untuk menghindar dari pengaruh kawaii bunka dalam
membesarkan anaknya. Mereka tidak punya banyak pilihan akan produk yang
akan diberikan kepada anaknya selain produk kawaii, sebab sulit menemukan toko
yang tidak menjual benda-benda yang kawaii di Jepang. Dan kalaupun orangtua
mencoba mengurangi dan membatasi produk-produk kawaii bagi anaknya, namun
anggota keluarga yang lain, terutama nenek dan kakek, akan selalu
menghadiahkan barang-barang kawaii bagi anak-anak mereka.
Seperti yang dikatakan oleh Obata dalam Tsuchiya, eds., (2007:5):
“Anak-anak yang menganggap Kitty manis, akan bertumbuh menjadi orang
dewasa yang masih menganggapnya manis. Dan tingkah laku sosial orang
Jepang juga berubah, mengizinkan orang dewasa menjadi terpikat denga
segala sesuatu yang mereka pikir manis (kawaii).”

5.2.3. Peran dan Status Sosial
Peran dan status sosial dalam konteks perilaku konsumen, merujuk pada
posisi konsumen bersangkutan dalam masyarakat. Peran terdiri atas sejumlah
aktivitas yang diharapkan untuk dilakukan menurut orang-orang di sekitarnya.
Tiap peran membawa status yang menggambarkan penghargaan umum terhadap
peran tersebut oleh masyarakat. Konsumen akan cenderung memilih produk yang
menunjukkan status mereka (Kotler & Armstrong, 2003:208-209).

Fenomena kawaii bunka....., Vivi Triani Adris, Program Pascasarjana, 2008 Universitas Indonesia

125

5.2.3.1. Kawaii Cerminan Sistem Patriarki Jepang
Masyarakat Jepang adalah masyarakat patrialis yang ketat. Kelompok akan
terorganisasi secara hirarkis dan dijalankan oleh pemimpin paternal/pria. Proses
psikologi yang mendasari struktur ini di sebut amae atau “passive love” (Lebra,
1986:64).
Dalam masyarakat patriarkis seperti ini, gaya kawaii dapat dilihat menjadi
semacam “desakkan” dari kelompok pria dan kelompok dewasa, kepada
kelompok anak muda khususnya anak perempuan. Mead (2002) mengatakan, bagi
anak muda pria, anak gadis dan wanita muda yang kawaii adalah seksi sebab
mereka cantik, dekoratif dan aktraktif, serta berkesan tidak mengancam.
Sedangkan bagi remaja putri dan para wanita muda Jepang, mereka berusaha
untuk tidak terlalu mengikuti estetika dasar kawaii secara harfiah karena mereka
khawatir akan dianggap aneh oleh para pria.
Hubungan struktural patrialis juga menjadi pertimbangan dalam bergaya
kawaii. Sebagaimana dikatakan seorang fotografer wanita muda Jepang Hiromi
alias Hiromix (dalam Mead, 2002):
“ Almost all Japanese men suffer from a Lolita complex. Basically, Japanese
guys feel they are threatened by these capable women, and would like them
to be a little more stupid. Girls capitulated to boys by choosing cuteness
over beauty. Beauty indicates a distance which is not reachable, whereas
something cute is something that is accessible.”
“Hampir seluruh pria Jepang menderita karena Lolita Complex. Pada
dasarnya, pria-pria Jepang merasa mereka terancam oleh wanita-wanita yang
berkemampuan tersebut, dan mereka ingin para wanita tersebut untuk lebih
terlihat bodoh atau rendah. Sedangkan para gadis ingin dapat berkapitulasi
atau menyerahkan diri kepada para pria dengan memilih penampilan kawaii
dari pada cantik. Kecantikan mengindikasikan suatu jarak yang tidak
tercapai, sedangkan gaya kawaii merupakan sesuatu yang mudah diperoleh.“
Hal ini berarti, anak perempuan yang berpenampilan dan bergaya kawaii,
serta dikelilingi dengan produk-produk kawaii, mengesankan sifat yang lemah dan
bergantung pada sesuatu, sebagaimana hakikat dasar dari kawaii mono. Sifat yang
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lemah dan butuh pertolongan tersebut semakin menguatkan posisi kelompok pria
sebagai kelompok superior dalam masyarakat Jepang. Sehingga kelompok pria
pun menerima kawaii sebagi sesuatu yang baik bagi keberadaan mereka.

5.2.3.2. Kawaii Penegas Status Gender
Anak muda Jepang kelompok putri memiliki peluang yang lebih besar
untuk melakukan tindakan konsumtif dibandingkan dengan para prianya. Hal ini
disebabkan karena kebanyakan dari anak perempuan lebih peduli pada
penampilan dirinya dibandingkan dengan remaja putra, dan mereka menyadari
bahwa mereka memiliki potensi fisik yang jauh lebih besar dan dapat terus digali
untuk ditonjolkan. Seperti yang dikatakan Yomota (2006:48-51) bahwa para
mahasiswi lebih menonjolkan gaya kawaii secara fisik dalam bentuk gaya fashion
dan perilakunya, ketimbang para mahasiswa yang lebih mengekpresikan kawaii
pada hal-hal di luar dirinya seperti keluarga, binatang peliharaan, dan figur idola.
Dalam survei mengenai pandangan dan nilai kawaii bagi para mahasiswa
dan mahasiswi di Jepang, Yomota (2006:61) menemukan perbedaan-perbedaan
yang mencerminkan status sosial berdasarkan gender dalam kawaii bunka bagi
anak muda Jepang :

Mahasiswa :


Tidak seserius wanita dalam menanggapi pentingnya nilai kawaii bagi dirinya.
Mereka tidak terlalu serius dan tidak bersungguh-sungguh berpikir mengenai
kawaii sebagai persoalan identitas diri.



Bila

mereka

dipanggil

kawaii,

para

pria

menggap

itu

hal

yang

membingungkan. Khususnya bila wanita yang memanggil mereka kawaii,
maka mereka merasakan semacam ada pertentangan yang sangat kuat.


Kawaii adalah kata yang menyetir dan mengacaukan persepsi diri sebagai
seorang laki-laki. Dan itu adalah konsep dan nilai yang berada di luar frame
pemikiran seorang laki-laki.



Mayoritas anak laki-laki tidak peduli pada umur dan penampilan fisik ataupun
badannya. Oleh karena itu, penampilan kawaii tidak begitu penting.
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Mahasiswi :


Nilai-nilai kawaii dalam berpenampilan, benda-benda yang dimiliki,
penggunaan bahasa, dan dalam bertingkah laku adalah penting dan serius.



Mayoritas mahasiswi ingin dipanggil kawaii dari pada cantik. Melalui kata
kawaii ini, mereka percaya dapat mencapai nilai positif diri yang
membahagiakan, walaupun mereka merasa mungkin diri mereka sendiri tidak
kawaii secara fisik.



Bagi beberapa mahasiswi, berperilaku kawaii adalah semacam strategi tingkah
laku yang memberikan keuntungan bagi mereka sebagai anggota masyarakat.



Berpenampilan kawaii dan berbicara dengan bahasa yang kawaii itu
berhubungan dengan vulnerability / kougeki yuuhatsu sei atau yarareyasusa
「 攻 撃 誘 発 性 、 や ら れ や す さ 」 atau sifat kerapuhan. Ia menunjukkan
perilaku yang dipenuhi kerapuhan.



Bagi umumnya wanita, umur dan penampilan fisik, dan keadaan badan
merupakan kegelisahan terbesar. Mereka merasa masa muda dan kematangan
atau kedewasaan berjarak sangat sempit, jadi mereka menerima dan
memperlakukan kata dan kesan yang kawaii dengan sangat sensitif.

5.3.

Aspek Pribadi
Menurut Kotler dan Armstrong (2003:209-210), keputusan konsumsi

seorang konsumen juga dipengaruhi oleh hal-hal yang berkenaan dengan pribadi
konsumen itu sendiri, seperti umur (yang juga berkaitan dengan siklus hidupnya),
pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri.
Selanjutnya dijelaskan Kotler dan Armstrong, umur dan siklus hidup
mengubah selera konsumen akan sebuah produk dan jasa, pekerjaan dan situasi
ekonomi akan mempengaruhi daya konsumsi sekaligus pilihan jenis barang yang
dikonsumsi, gaya hidup mengarahkan konsumen kepada apa yang harus
dikonsumsinya untuk memenuhi gaya hidupnya tersebut, dan kepribadian dan
konsep diri seorang konsumen memberikan dasar atas tanggapan terhadap sebuah
produk dan jasa yang akan dikonsumsinya
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5.3.1. Umur dan Siklus Hidup
Seperti yang telah digambarkan pada gaya kawaii fashion pada bab
sebelumnya, terdapat perbedaan pada gaya kawaii fashion pada remaja SMU dan
mahasiswi. Remaja SMU lebih mengarah pada gaya kawaii burikko yang sangat
menonjolkan sifat dan dunia kanak-kanak. Anak SMU juga merupakan konsumen
yang ebih aktif terhadap produk-produk kawaii.
Para mahasiswi lebih cenderung bergaya kawaii oneesan yang
berpenampilan lebih manis dan feminin. Dengan semakin bertambahnya usia,
mereka merasa semakin menuju kedewasaan, sehingga sudah tidak cocok lagi
bergaya kawaii seperti gyaru atau burikko pada remaja SMU.
Selain itu, pengaruh umur dan siklus hidup terhadap perilaku konsumsi
produk kawaii juga dapat terlihat melalui segmen pembaca majalah yang
menyuguhkan referensi gaya kawaii. Terlihat bahwa kelompok remaja SMU lebih
cenderung menggunakan referensi gaya kawaii dari majalah Cawaii, yang mana
lebih mengedepankan gaya kawaii gyaru dan burikko dengan variasi produk
kawaii yang juga lebih banyak seperti nuigurumi, sutorappu, asesoris, dan
sebagainya yang lebih berorientasi merek dalam negeri yang sangat bebas dan
ekspresif. Sedangkan para mahasiswa lebih banyak menggunakan referensi gaya
kawaii dari majalah CanCam yang mengedepankan gaya kawaii oneesan-kei dan
gaya kawaii hime-kei yang lebih menekankan produk kawaii fuku dan kawaii
meiku yang lebih berorientasi merek luar negeri.
Di sini terlihat bahwa bertambahnya umur dan memasuki siklus hidup
yang baru, mengubah jenis barang yang dikonsumsi serta orientasi konsumsi
seseorang. Karena seperti yang dikatakan oleh Kotler dan Armstrong (2003:209),
umur dan siklus hidup turut mempengaruhi cita rasa dan selera seseorang akan
sebuah produk yang dikonsumsinya sehingga jenis dan volume produk dan jasa
yang dikonsumsi pun menjadi berbeda.

5.3.2. Pekerjaan dan Situasi Ekonomi
Pekerjaan dan situasi ekonomi juga mempengaruhi keputusan konsumen
untuk mengkonsumsi suatu produk dan jasa. Seseorang dapat memiliki situasi
ekonomi yang relatif baik bila ia memiliki pekerjaan. Kemudian, seseorang akan
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memilih produk dan jasa yang mahal jika ia mempunyai pendapatan yang
mencukupi, tabungan, atau daya pinjam yang kuat (Kotler&Armstrong, 2003:209).
Seperti telah digambarkan pada bab sebelumnya, anak muda Jepang di
Tokyo secara relatif memiliki disposable income lebih banyak dari pada anak
muda Jepang di luar Tokyo, sehingga mereka pun lebih konsumtif terhadap
produk kawaii. Oleh karena itu, industri kawaii bunka sangat terpusat di Tokyo
sebagai kota metropolitan Jepang dengan pendapatan perkapita tertinggi di Jepang,
sehingga variasi jenis produk kawaii bunka pun lebih luas ketimbang daerah
lainnya.
Selain itu, situasi ekonomi secara keseluruhan turut mempengaruhi jenis
produk dan volume produk kawaii yang dikonsumsi, dan akhirnya membawa
perubahan pada gaya kawaii bagi anak muda Jepang dewasa ini, khususnya dalam
kawaii fashion. Gaya kawaii tidak lagi terbatas pada penampilan dengan barangbarang bermerek terkenal yang mahal, namun juga dihadirkan dalam berbagai
gaya fashion yang lebih bebas, murah, buatan dalam negeri, dan juga
menghadirkan gaya padu padan, remade atau pembuatan kembali, second hand
atau produk bekas, seperti gaya kawaii dalam street fashion.

5.3.3. Gaya Hidup
Kebangkitan budaya konsumen juga dicirikan dengan peningkatan gaya
hidup. Dalam konsumsi modern, terdapat peningkatan dalam makna ekspresif atau
fungsi komunikasi dari sebuah barang ketimbang fungsi asalnya sebagai sebuah
benda fungsional. Hal tersebut berkaitan erat dengan gaya hidup (Lury, 1998:112).
Engel, et. al., (1995:449) mengatakan, gaya hidup adalah “Patterns in
which people live and spend time and money” -- “Gaya hidup adalah pola dimana
orang hidup dan menggunakan uang dan waktunya”. Konsep ini sejalan dengan
Solomon dan Mowen (1994:174) yang mengatakan “Lifestyle refers to a pattern
of consumption reflecting a person’s choices of how he or she spend time and
money” – “Gaya hidup merujuk pada pola konsumsi yang mencerminkan pilihan
seseorang mengenai cara ia menghabiskan uang dan waktu”. Sedangkan Mowen
dan Minor (1998:220) mengatakan “Lifestyle denotes how people live, how they
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spend their money, and how they allocate their time”-- “Gaya hidup menunjukkan
bagaimana orang hidup, menghabiskan uang, dan mengalokasikan waktu.”
Gaya hidup juga merupakan karakter konsumsi modern. Hebdige (1988)
mengatakan, melalui gaya hidup para konsumen membawa kesadaran atau
kepekaan yang lebih tinggi terhadap proses konsumsi. Dalam hal ini, gaya hidup
sebagai sebuah mode atau sikap konsumsi merujuk pada cara manusia berusaha
menampilkan individualitas mereka dan cita rasa mereka melalui pemilihan
barang-barang tertentu, kemudian diikuti dengan personalisasi barang-barang
tersebut. Individu secara aktif menggunakan barang konsumsi sehari-hari dengan
cara-cara yang menunjukkan selera atau cita rasa kelompoknya (Lury, 112-113).
Dengan demikian, gaya hidup merupakan contoh kecenderungan
kelompok-kelompok dalam menggunakan barang-barang untuk membedakan diri
mereka dengan kelompok lainnya. Selain itu, gaya hidup juga memperkuat
pandangan bahwa praktek konsumsi juga merupakan usaha memperoleh posisi
sosial. Singkatnya, gaya hidup menggambarkan perilaku individu. Dalam
pengertian individu sebagai seorang konsumen, gaya hidup individu tercermin
dalam pola konsumsi. Pola konsumsi tersebut kemudian yang menggambarkan
pilihan-pilihan individu yaitu bagaimana ia hidup, menggunakan uang, dan
memanfaatkan waktu dalam kegiatan konsumsi demi gaya hidup yang dianutnya.
Secara umum, gaya hidup anak muda Jepang merupakan campuran antara
gaya hidup barat dan gaya timur asli Jepang, budaya tua dan baru. Sebagai contoh,
anak muda Jepang sekarang lebih memilih mengkonsumsi makanan ala barat
daripada makanan Jepang atau Washoku. Gaya hidup mereka saat ini adalah gaya
hidup yang materialistis, yang cenderung menggunakan materi sebagai alat dalam
melakukan hubungan sosial dengan teman-temannya. Materi tersebut berkaitan
dengan sikap konsumtif anak muda yang selalu dipengaruhi oleh pergerakan tren
yang bergerak cepat dalam komunitas mereka (Minami, 1994: 5-6).
Maka, dengan memiliki dan memakai produk-produk yang kawaii, mereka
memenuhi gaya hidup yang dipahaminya sebagai suatu keharusan dan sebagai
bagian dan ekspresi dirinya. Dengan demikian, ia tidak berada diluar tren gaya
hidup yang sedang berlangsung.
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Gambar 5.6. Gaya hidup Kawaii remaja putri Jepang.
Kawaii mono dalam kehidupan sehari-hari remaja putri dan wanita muda Jepang. Fanshi guzzu,
nuigurumi, interior dari foto-foto kenangan, dan benda-benda dari karakter hewan (animaru sho).
Sumber : Majalah Cawaii edisi Nopember 2008, halaman 83. (gambar telah diolah).

5.3.4. Kepribadian (Konsep Diri )
Kepribadian merupakan konsep diri atau gambaran diri serta karakteristik
psikologi seseorang, yang menghasilkan tanggapan yang secara konsisten dan
terus menerus terhadap lingkungannya. Berdasarkan konsep ini, kepemilikan
barang oleh seseorang mencerminkan identitas diri mereka. Sehingga konsep diri
dan kepemilikan benda berkaitan erat dalam perilaku konsumen (Kotler &
Armstrong, 2003:215).
Menurut Hanna & Wozniak (2001:120), kepribadian atau personality
adalah “ Those inner psychological characteristics that both determine and reflect
how a person responds to his or her environment.” -- “Karakteristik psikologis
internal seseorang yang menentukan dan mencerminkan bagaimana seseorang
menanggapi lingkungannya.” Penekanannya adalah pada karakteristik internal,
yakni faktor-faktor, ciri-ciri, sifat-sifat, dan tingkah laku khusus yang menjadi
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konsep diri seorang konsumen yang membedakannya dengan orang lain serta
mempengaruhi pilihannya atas sebuah produk dan jasa yang dikonsumsinya.

5.2.4.1. Kawaii Sebagai Cara Mengada
Daniel Miller4 mengatakan, konsumen menghabiskan tenaga, waktu, dan
uang untuk mendapatkan produk-produk budaya populer sebab konsumen
menjadikan

benda-benda

tersebut

sebagai

jalan

dimana

mereka

dapat

mencocokkan produk itu bagi dirinya sendiri. Hal ini menegaskan arti konsumsi
sebagai suatu penegasan dan pembentukan identitas diri konsumen.
Veblen dan Simmel juga mengatakan, salah satu tujuan konsumsi adalah
untuk menyatakan suatu rasa identitas diri yang khas sehingga diri jelas berbeda
dengan kelompok lain. Dengan kata lain, untuk menciptakan ‘pembeda’ atau
penciri dirinya (Storey, 2007:148).
Hal tersebut sejalan dengan Jacques Lacan yang mengatakan, ideologi
untuk mengkonsumsi bekerja seperti ideologi roman (dimana cinta adalah solusi
bagi semua problem kehidupan dan membuat manusia merasa lengkap, penuh,
dan utuh). Akibatnya, manusia menghabiskan keseluruhan hidupnya dengan
mencoba untuk memelihara dan menghadirkan rasa individualitas yang lengkap,
penuh dan utuh. Salah satunya melalui produk yang mereka konsumsi (Storey,
2007:145).
Jadi dapat dikatakan, konsumsi suatu produk tertentu bertujuan untuk
mengisi kekosongan atau kehampaan jiwa yang dirasakan konsumen, mencapai
nilai keindividuan, serta mencapai jati diri yang utuh, terrutama setelah lepas dari
lingkungan sebelumnya semisal lingkungan pengasuhan orang tua, lingkungan
anak-anak menuju lingkungan remaja, dan sebagainya. Seperti yang dikatakan
oleh Storey (2007:128) :
“Mengkonsumsi produk budaya populer menjadi sebuah cara mengada (way
of being) di dunia. Konsumsi digunakan sebagai tanda yang dengannya
kaum muda menilai dan dinilai oleh orang lain…melalui ritual konsumsilah
subkultur membentuk identitas yang bermakna”

4

Dalam Material Culture and Mass Consumption (1987).
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Maka mengkonsumsi produk dan jasa yang bergaya kawaii bagi anak
muda Jepang, dapat dilihat sebagai salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan
untuk eksis tersebut. Mengkonsumsi beragam produk kawaii dengan perasaan
keterkaitan yang dalam dengan produk tersebut, menyebabkan barang-barang
pribadi kawaii mereka bersifat sangat emosional dan menjadi penanda identitas
yang penting bagi dirinya.
Menurut Yomota (2006:59), berpenampilan kawaii erat kaitannya dengan
aktualisasi diri sebagai anak muda Jepang. Khususnya bagi kelompok wanita.
Para gadis dan wanita muda Jepang ingin berpenampilan kawaii karena mereka
ingin di panggil kawaii, terutama oleh lawan jenisnya. Dengan sebutan kawaii itu,
mereka merasa lebih percaya diri, menjadi diri sendiri, dan semakin tercirikan
sebagai wanita muda Jepang.
Hal tersebut tidak berarti bila tidak memiliki atau menggunakan produk
bergaya kawaii maka ia akan dianggap tidak eksis dalam masyarakat. Namun
dengan menggunakan produk kawaii dalam penampilannya, maka akan semakin
menegaskan eksistensi dirinya sebagai anak muda Jepang yang merupakan
anggota masyarakat Jepang. Sebab anak muda Jepang menilai, ciri-ciri anggota
subkultur anak muda Jepang umumnya menggunakan sutorappu atau gantungan
telepon genggam yang kawaii, gantungan kunci kawaii pada tas sekolah maupun
tas-tas lainnya, bergaya fesyen yang kawaii, bertingkah laku kawaii,
menggunakan bahasa slang kawaii, bergaul dan berkumpul di tempat-tempat
kawaii mereka, dan menggunakan produk-produk yang berdesain kawaii lainnya.

5.2.4.2. Kawaii Sebagai Nilai Keunikan Diri
Leibenstein (dalam Storey 2007) menjelaskan konsep snob effect atau
“efek membanggakan diri”. Snob effect ini berakar dari efek nilai interpersonal
dan juga personal. Snob effect merujuk pada keinginan untuk memiliki barangbarang yang unik, eksklusif, dengan nilai ekonomi yang tinggi, walaupun
seringnya barang-barang tersebut memiliki nilai guna yang rendah. Snob effect
dapat terjadi dalam 2 situasi, yaitu: a). segera setelah sebuah produk baru berada
dipasaran. Jadi semakin jarang jumlah produk yang beredar dipasaran, semakin
tinggi nilai keunikan dan kebanggaannya, dan b). ketika sebuah produk sudah
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sangat umum, produk itu tidak lagi memiliki kebanggan dan keunikan. Jadi
semakin banyak jumlah produk tersebut dipasaran, semakin rendah nilai
kebanggaan dan keunikannya.
Gaya kawaii dalam kehidupan anak muda Jepang dewasa ini menunjukkan
kecenderungan tersebut. Produk-produk yang dikatakan kawaii dan tersedia dalam
jumlah terbatas atau limited edition selalu menjadi rebutan walaupun harga yang
ditetapkan tidak murah. Misalnya pada kasus merchandise Hello Kitty edisi ulang
tahun ke-30 Hello Kitty, daftar pemesan bahkan telah masuk sebelum produk
tersebut keluar di pasaran.
Stuart Hall dan Paddy Whannel (1964:276) dalam Storey (2007:126)
mengatakan:
“Budaya yang disediakan oleh pasar hiburan komersial…memainkan peran
penting. Ia mencerminkan sikap dan sentimen yang telah ada di sana, dan
pada saat bersamaan menyediakan wilayah yang penuh ekspresi serta
sederet simbol yang melalui simbol tersebut bisa diproyeksikan …Budaya
remaja merupakan sebuah paduan kontradiktif antara yang autentik dan yang
dimanufaktur: ia adalah area ekspresi diri bagi kaum muda dan padang
rumput yang subur bagi provider komersial.”
Masanobu Sugatsuke 5 mengatakan sifat masyarakat Jepang yang tidak
begitu menonjolkan kelas-kelas sosial menyebabkan anak muda tidak memiliki
banyak cara untuk memberikan ciri diri mereka atau untuk menonjolkan diri
mereka (sebagaimana sifat anak muda) selain dengan bergaya yang eksentrik,
eksklusif, dan unik. Antara lain melalui kawaii fashion yang dewasa ini
merupakan perpaduan adopsi fashion dari dunia barat dengan fashion dan budaya
Jepang sendiri, sehingga tercipta suatu gaya khas fashion anak muda Jepang
(Mead, 2002).

5

Masanobu Sugatsuke adalah seorang editor majalah fashion dan budaya di Jepang, ‘Composite’.
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5.4.Aspek Psikologis
5.4.1. Motivasi
Pilihan pembelian konsumen dipengaruhi empat faktor psikologis utama
yakni motivasi, persepsi, pembelajaran, serta kepercayaan dan sikap (Kotler &
Armstrong, 2003:215).
Konsumen tertarik untuk membeli sesuatu produk karena mencoba
memuaskan suatu kebutuhan. Kebutuhan tiap orang sebagian biologis (innate
needs) dan sebagian psikologis (acquired needs). Kebutuhan biologis timbul
karena mekanisme tubuh yang mendorong secara alamiah seperti kebutuhan untuk
makan, minum, dan tidur. Sedangkan kebutuhan psikologis adalah kebutuhan
yang dipelajari sebagai respon terhadap lingkungan dan kebudayaan tempat kita
tinggal. Kebutuhan psikologis ini dapat tumbuh dari rasa ingin dikenal,
penghargaan, atau kepemilikan. Kebutuhan akan menjadi motif bila di rangsang
hingga ke tingkatan intensitas tertentu. Dan motif merupakan kebutuhan yang
mendorong seseorang secara kuat untuk mencari kepuasan atas kebutuhan tersebut.
(Kotler & Armstrong, 2003:215; Hanna & Wozniak, 2001:87-88).
Perasaan puas dan senang juga merupakan tujuan penting dari konsumsi.
Sebagaimana dikatakan Bradley (1975:376) dalam Storey (2007), dalam
memahami hal yang mendasari keputusan konsumen untuk mengkonsumsi itu,
poin terpentingnya adalah apakah produk tersebut memenuhi hasrat kesenangan
atau pleasure dari konsumen itu. “We will prefer those products that give us
greater pleasure.”-- “kita akan lebih memilih produk-produk yang memberikan
kita kepuasan yang terbaik.” Walaupun komponen harga dan hukum permintaan
dan penawaran juga turut mempengaruhi keputusan konsumsi itu, namun Bradley
menganggap dalil konsumsi untuk kepuasan adalah yang terpenting.
Menurut hasil survei Yomota (2006:57), bagi anak muda Jepang, ada
kesenangan-kesenangan emosional yang timbul bila mereka berpenampilan
kawaii dan di panggil kawaii. Bagi mahasiswa laki-laki, mereka ingin di panggil
kawaii karena ingin terus memiliki hati seperti anak kecil, ingin diperhatikan oleh
wanita khususnya yang lebih dewasa, ingin merasa aman dan tenang agar dapat
mencapai diri yang baik di masa depan, dan karena kawaii akan menciptakan imej
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“masaka sama” atau “tuan yang misterius” yang akan memberikan efek
mengagetkan bagi lawan jenisnya.
Kemudian, bagi para mahasiswi, mereka ingin dipanggil kawaii karena
mereka akan bahagia. Kawaii juga merupakan kata pujian paling indah bagi
wanita. Imej kata kawaii adalah sangat positif, yakni mereka merasa seperti sangat
dicintai, semua hal menjadi terasa positif dan cerah hingga semua hal terasa
gembira. Para mahasiswi juga berpendapat bahwa nilai kawaii itu penting sebab
tidak ada kata yang lebih baik dari kata kawaii. Mereka berpendapat, dengan
berpenampilan kawaii dan dianggap kawaii, mereka dapat berhubungan dengan
orang-orang yang juga kawaii sehingga mereka dapat menikmati banyak hal
(Yomota, 59:60).
Maka dapat dikatakan, mengkonsumsi produk kawaii bagi anak muda
Jepang lebih memberikan mereka rasa puas dan kesenangan ketimbang produk
lainnya. Jadi salah satu motivasi mereka adalah untuk memenuhi keinginan
ataupun kebutuhan akan kesenangan dan kepuasan.

5.4.2. Persepsi
Persepsi adalah proses menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan
informasi atau stimulan guna membentuk gambaran yang berarti tentang dunia.
Dengan kata lain, persepsi adalah bagaimana kita melihat dunia disekitar kita
(Kotler & Armstrong, 2003:218. Hanna & Wozniak, 2001:158).
Dua individu mungkin saja dirangsang oleh stimulan yang sama di bawah
situasi yang sama, namun bagaimana seorang konsumen sebagai individu
mengenali, menilai, mengatur, dan menginterpretasikan stimulant tersebut bersifat
sangat individual berdasarkan kebutuhan, nilai, dan ekspektasi mereka masingmasing (Hanna & Wozniak, 2001:158).
Konsumen anak muda di seluruh Jepang bisa saja distimulasi oleh
berbagai kemasan dan bentuk produk yang kawaii, iklan atau propaganda yang
bergaya kawaii, maupun majalah fashion dan gaya hidup yang menyuguhkan
referensi gaya kawaii yang sama, namun persepsi mereka akan kawaii mono itu
sendiri dapat berbeda-beda. Sehingga bisa dilihat, terutama dalam gaya fashion,
gaya kawaii bagi anak muda Jepang dewasa ini sangat beragam.
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Seperti yang ditunjukkan oleh hasil survei Yomota (2006:46-65). Gaya
kawaii dan kategori kawaii mono bagi mahasiswa dan mahasiswi di Tokyo dengan
di Akita menunjukkan beberapa perbedaan. Anak muda Tokyo memiliki kategori
kawaii mono yang lebih beragam, eksentrik, dan relatif mahal serta bermerek.
Salah satu penyebabnya adalah gaya hidup metropolitan yang mempengaruhi
persepsi mereka mengenai produk-produk kawaii bagaimana yang penting dalam
mendukung penampilan mereka.
Di sisi lain, bagi para mahasiswa di Akita, dimana gaya hidup tidak
semetropolis Tokyo, persepsi atas pentingnya produk kawaii sebagai penunjang
penampilan tidak begitu kuat, sehingga ragam produk yang dianggap kawaii pun
terbatas dan relatif biasa saja. Bahkan responden mahasiswa dari Akita Daigaku
jarang yang menjawab pertanyaan mengenai jenis kawaii mono yang dimiliki,
sebab bagi mereka gaya itu tidak terlalu penting (Yomoya, 2006:50).

5.4.3. Pembelajaran
Pembelajaran menunjukkan perubahan perilaku seseorang konsumen
karena pengalaman yang dilewatinya. Sebagian besar perilaku manusia itu
dipelajari melalui pembelajaran, yang terjadi karena adanya proses pengaruh
mempengaruhi antara dorongan, stimulan atau perangsang, cues atau petunjukpetunjuk, tanggapan, dan penguatan (Kotler & Armstrong, 2003:219-220).
Mengacu pada konsumen anak muda Jepang yang merespon dan
konsumtif terhadap produk kawaii, mereka mempunyai dorongan untuk
aktualisasi diri. Dorongan adalah stimulan internal kuat yang membangkitkan
keinginan untuk bertindak. Dorongan menjadi motif untuk bertindak bila
diarahkan pada objek stimulan yang khusus, dalam hal ini produk kawaii.
Tanggapan konsumen anak muda Jepang itu terhadap ide untuk membeli
produk kawaii, disituasikan oleh petunjuk-petunjuk yang ada di sekelilingnya.
Cue atau petunjuk adalah stimulan kecil yang menentukan kapan, dimana, dan
bagaimana seseorang memberikan tanggapan. Misalnya anak muda Jepang akan
memilih bergaya kawaii tertentu setelah melihat berbagai produk dan jasa bergaya
kawaii di berbagai tempat perbelanjaan, melihat teman-teman sesama anggota
subkultur anak muda Jepang yang juga berpenampilan dan bergaya kawaii
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tertentu itu, dan mendapat dukungan dari teman-teman serta mendapat referensi
kuat dari majalah dan idolanya. Semua itu merupakan petunjuk yang dapat
mempengaruhi tanggapan anak muda Jepang terhadap keinginannya untuk
mengkonsumsi produk dan jasa yang bergaya kawaii.
Bila setelah membeli produk dan jasa kawaii dan merasa puas dan senang
sebab kebutuhan-kebutuhannya terakomodir, maka mereka akan kembali
mengkonsumsi dan menggunakan produk dan jasa yang kawaii itu. Dan
tanggapan mereka terhadap gaya kawaii pun akan semakin kuat atau mengalami
penguatan. Sehingga, ketika ia akan membeli produk-produk lainnya, gaya dan
nilai kawaii itu akan kembali menjadi standar acuan dalam menilai,
mempertimbangkan, dan kemudian memutuskan untuk membeli suatu produk.

5.4.4. Kepercayaan dan Sikap
Kotler dan Armstrong (2003:220) mengatakan, kepercayaan yang
dimaksudkan sebagai salah faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah
kepercayaan sebagai pemikiran deskriptif yang dipegang atau dipertahankan
seseorang mengenai sesuatu, bukan kepercayaan sebagai religi. Yakni apa yang
konsumen percaya dapat diberikan suatu produk dan jasa kepada diri mereka.
Sedangkan sikap menggambarkan evaluasi, perasaan, dan kecenderungan
yang konsisten atas suka atau tidak sukanya seseorang terhadap suatu objek atau
ide. Sikap menempatkan seorang konsumen dalam kerangka pikiran menyukai
atau tidak menyukai sesuatu, sehingga mengarahkannya untuk mendekati atau
menjauhi sesuatu tersebut, dalam hal ini adalah produk dan jasa yang akan
dikonsumsi.

5.4.4.1. Kawaii Mengkomunikasikan Perasaan
Lebra (1986:204) mengatakan, ada empat buah kecenderungan dari sifatsifat dasar orang Jepang, yaitu : cenderung berorientasi kelompok, cenderung
pasif dan tidak menonjolkan diri (self effacing and passive), cenderung
bergantung pada perasaan emosional dan intuisi, dan terakhir cenderung sensitif,
yakni lebih cenderung menggunakan komunikasi non verbal dalam hubungan
manusia melalui media gestur dan kedekatan penampilan fisik.
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Berdasarkan konsep sikap orang Jepang tersebut, maka produk kawaii
dapat pula dilihat sebagai media komunikasi efektif bagi anak muda Jepang.
Menurut Kazuko Nimiya (2006), orang Jepang memilih untuk berhubungan
dengan benda atau hal-hal kawaii salah satunya karena orang Jepang yang
memiliki kelemahan dalam melakukan interaksi dengan orang lain. Kelemahan
berinteraksi secara sosial itu melahirkan sikap yang bergantung pada sesuatu
benda sebagai media komunikasi mereka, yang dalam hal ini adalah produkproduk kawaii. Dengan demikian, produk dan jasa yang kawaii dapat menjadi
media komunikasi bagi anak muda Jepang.

5.4.4.2. Kawaii Cerminan Sikap Anti Tekanan Sosial
Kehidupan masyarakat Jepang penuh dengan tekanan tinggi, tuntutan
tanggung jawab-tanggung jawab, dan dikelilingi dengan berbagai peraturan,
hubungan atas-bawah yang ketat, nilai patrialis yang kuat, yang mana harus di
jaga, dipatuhi, dan dihormati. Sehingga secara relatif, menjadi anak muda di
Jepang adalah berat, karena berarti menjadi anggota dari sebuah masyarakat yang
tidak lunak sehingga sulit untuk menjadi diri sendiri atau menjadi tidak seragam
dengan yang lainnya.
Produk kawaii sebagai penanda identitas dan saran eksistensi anak muda
Jepang itu, turut didukung kondisi kehidupan anak muda Jepang yang mereka
rasakan penuh tekanan. Gaya kawaii memberikan kesan hangat dan ceria pada
produk. Kawaii dapat menyamarkan dan mengobati tekanan-tekanan sosial yang
dirasakan anak muda Jepang sebagai bagian dari masyarakat Jepang yang mereka
nilai sangat ketat (Tomoyuki Sugiyama dalam Kageyama, 2006).
Yomota (2006:63) mengatakan, kategori kawaii saat ini digunakan secara
luas oleh anak muda Jepang sebab mereka akan merasa tenang bila berada dan
dikelilingi kelompok sesamanya yang juga menggunakan gaya kawaii itu.
Misalnya, mereka merasa bila mengatakan kawaii, ada atmosfer kesenangan untuk
sementara waktu. Kata kawaii itu memberikan ketenangan sesaat.
Selanjutnya dikatakan Tomoyuki Sugiyama (2006), kegemaran orang
Jepang, terutama anak muda Jepang, terhadap produk kawaii bunka merupakan
cerminan dari kehidupan sehari-hari mereka. “Japanese are seeking a spiritual
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peace and an escape from brutal reality through cute things” -- “melalui bendabenda kawaii, orang Jepang mencari ketenangan spiritual dan sebuah pelarian dari
realitas yang brutal.”
Disamping itu, kewajiban berseragam dalam beberapa tempat dan
kesempatan juga mendorong anak muda untuk bergaya kawaii sebagai alternatif
gayanya. Misalnya saja sebagian besar sekolah mengharuskan berseragam semasa
sekolah. Dunia kerja Jepang pun pada dasarnya memakai pakaian yang kurang
lebih serupa; pria memakai setelan jas dan celana kain berwarna gelap ataupun
berwarna abu-abu dengan kemeja putih dan dasi, sedangkan bagi perempuannya
memakai seragam kantor. Dengan bergaya kawaii, anak muda Jepang ingin
menggunakan sesuatu yang lain di luar tuntutan keseragaman dalam kehidupan
sehari-harinya. Oleh karena itu, dengan menggunakan gantungan telepon,
gantungan kunci, ataupun fesyen berserta asesoris kawaii, yang kontras dengan
pakaian seragam dan pakaian kerja yang kaku, anak muda Jepang tetap dapat
mengekspresikan diri atau menjadi diri sendiri selagi tetap menaati peraturan.
Di sisi lain, Masanobu Sugatsuke (dalam Mead, 2002) berpendapat bahwa
gaya fashion anak muda Jepang dewasa ini yang menonjolkan kebebasan itu juga
ada hubungannya dengan keadaan sosial emosional masyarakat Jepang itu sendiri
terutama setelah gejolak krisis ekonomi yang melanda pada 1990an.
“These outfits are…an expression of an authentic Japanese experience : that
of belonging to a society that until recently was extremely ordered and
disciplined, but which, over the past decade, has grown more uncertain and
unpredictable.”
“Pakaian ini adalah sebuah ekspresi dari pengalaman otentik orang Jepang:
yakni sebagai anggota masyarakat yang selama ini terkenal sangat teratur
dan disiplin, namun akhir-akhir ini telah berkembang ke arah yang lebih
tidak menentu dan tidak dapat terprediksi.”
Gaya penampilan kawaii dikatakan juga menandakan penonjolan
kebebasan sebagai bagian dari diri para gadis muda Jepang. Sebab, kawaii fashion
dewasa ini bukanlah pakaian jadi yang langsung dipakai secara pasif begitu saja
setelah dibeli, melainkan pakaian padu padan dari berbagai elemen busana, yang
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terkadang mereka kreasikan sendiri secara bebas. Hal tersebut memberikan
mereka nilai kebebasan. Lalu gaya bodikon, yang merupakan asosiasi penting
dalam kawaii fashion dewasa ini, juga dipahami sebagai penanda penonjolan dari
kebebasan. Bodikon di Jepang berasosiasi dengan imej orang Jepang atas wanita
berkulit hitam dari subkultur black culture bangsa afrika-amerika di Amerika
Serikat. Sedangkan budaya black culture itu sendiri di kalangan anak muda
Jepang merepresentasikan kekuatan, perjuangan, dan seksualitas (Mead, 2002).
Di sisi lain, bila melihat tempat-tempat utama dimana anak muda Jepang,
khususnya di Tokyo, berbelanja dan mengekspresikan gaya kawaii mereka, seperti
Harajuku, Takeshita Douri, dan sebagainya, kita dapat melihat mereka sangat
bebas berada di situ. Seperti yang dikatakan Profesor Nobuo Komiya6, “They see
famous places like Akihabara as a stage, and themselves as the protagonist. It's
their way of breaking out of their isolation and getting society's attention.” -“ mereka (anak muda Jepang) melihat tempat-tempat terkenal seperti Akihabara
sebagai panggung dimana mereka adalah tokoh protagonisnya. Tempat itu adalah
jalan untuk keluar dari isolasi dan mendapat perhatian masyarakat.” (Guardian
News & Media, 2008).
Hal-hal tersebut di atas memberikan cerminan, bahwa dalam masyarakat
Jepang yang dituntut secara ketat untuk mematuhi peraturan-peraturan
kemasyarakatan, gaya kawaii juga dapat berfungsi sebagai gerakan perlawanan,
senjata, maupun kamuflase terhadap tuntutan menaati peraturan tersebut bagi anak
muda Jepang. Sebab sebagaimana dikatakan oleh Gray (2008), anak muda Jepang
saat ini menolak mengikuti begitu saja jejak generasi orang tua mereka. Mereka
cenderung menentang nilai-nilai inti yang dianggap kaku dari budaya Jepang.
Mereka generasi yang penuh warna dan secara jelas menikmati untuk tampil beda
dan menunjukkan pemberontakannya atas kekakuan dan tekanan sosial dalam
masyarakat Jepang yang mereka rasakan.

5.4.4.3. Kawaii Cerminan Sikap Anti Kemapanan
Menurut Kinsella (1995) perilaku mengkonsumsi produk-produk kawaii
anak muda Jepang ini dapat dilihat sebagai ekspresi anti kemapanan. “Cute style is
6

Nobuo Komiya adalah seorang professor ilmu kriminologi di Universitas Rissho, Tokyo.
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anti-sosial; it idolises the pre social.” -- “gaya kawaii adalah anti sosial; ia
mengidolakan (masa) pra kehidupan sosial yang sebenarnya.” Kehidupan sosial
sebenarnya itu adalah menjadi orang dewasa. Hal ini mencerminkan bahwa salah
satu alasan anak muda Jepang menyenangi benda-benda yang kawaii adalah untuk
memperoleh sensasi kebebasan yang sama seperti dalam masa kanak-kanak.
Sehingga tuntutan kedewasaan dalam masyarakat Jepang yang kaku dan mapan
mendorong munculnya imej kawaii sebagai salah satu bentuk pemberontakan diri.
Anak muda Jepang ingin kembali atau tetap berada dalam masa kanak-kanak yang
terasosiasi dengan masa penuh kebebasan.
Sejalan dengan pendapat tersebut, ada pula pendapat yang mengatakan
kegemaran orang Jepang akan kawaii bunka merupakan tanda dari mental
kekanak-kanakan yang tidak tegas. Seperti pendapat Profesor Hiroto Murasawa7
yang menyatakan kawaii adalah mental yang tidak tegas dan tidak percaya diri.
“It’s a mentality that breeds non assertion,” -- “ini adalah mental yang
menumbuhkan ketidak-tegasan” (“Japan Smitten”, 2006).
Masanobu Sugatsuke mengatakan hal serupa. Anak muda Jepang
berpenampilan kawaii merupakan cerminan kecenderungan orang Jepang,
khususny generasi muda, yang saat ini tidak ingin cepat-cepat memasuki dunia
orang dewasa yang penuh dengan tanggung jawab dan kerja keras. “Japanese
people don’t want to be growing up so quickly. They would like to stay young,
mentally and socially.” -- “Orang Jepang tidak ingin tumbuh dengan cepat.
Mereka ingin tetap muda, secara mental maupun sosial.” (Mead, 2002).
Sejalan dengan itu, Furlong et al., eds. (2006:150-151) juga mengatakan
anak muda Jepang saat ini juga anti kemapanan. Memasuki dunia orang dewasa
seperti bekerja penuh waktu yang penuh tekanan dan tanggung jawab, berarti
terenggutnya dunia bersenang-senang dan kebebasan. Namun hal tersebut tidak
dapat dihindari seiring waktu. Oleh karena itu, sebelum masuk dunia tersebut,
mereka memaksimalkan ekspresi anak muda mereka semisal dalam gaya
penampilan mereka.
Gaya kawaii, secara sadar maupun tidak, mereka gunakan untuk
mengekspresikan perasaan ingin tetap menjadi anak-anak yang tidak perlu
7

Profesor Hiroto Murasawa adalah seorang ahli dalam ilmu culture of beauty dari jurusan Beauty
and Culture Universitas Putri Osaka Shoin.
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menanggung tanggung jawab berat dan mematuhi peraturan-peraturan ketat
sebagaimana orang dewasa dalam masyarakat Jepang. Hal ini sesuai dengan salah
satu hakikat kawaii yaitu bersifat kekanak-kanakan. Seperti dikatakan Satomi
Kawaguchi8 dalam Takahashi (1999) berikut :
“Today's youth have a persistent desire to form their own personalities as
they feel the society is unstable and unpredictable…They can no longer feel
secure by wearing the same things as their friends, because they want to be
identified as an individual….Expressing themselves by using tangible
materials, for example, combining goods to create their own style, will lead
to the establishment of real originality.”
“Anak muda (Jepang) saat ini memiliki keinginan yang kuat untuk
membentuk kepribadian mereka sendiri sebab mereka merasa masyarakat
tidak lagi stabil dan tidak dapat diperkirakan. Mereka tidak lagi merasa
aman dengan menggunakan barang yang sama dengan teman mereka, karena
mereka ingin diidentifikasi sebagai seorang individu…Mengekspresikan diri
mereka dengan menggunakan benda-benda nyata, sebagai contoh,
mengkombinasikan berbagai produk untuk menciptakan gaya mereka sendiri,
akan membawa mereka pada pembentukan originalitas yang sesungguhnya”
Di sisi lain, Kingstone (2001:104) berpendapat bahwa budaya konsumtif
anak muda Jepang dewasa ini juga diperkuat oleh faktor kurangnya kepercayaan
anak muda Jepang terhadap dunia orang dewasa secara umum semenjak krisis
ekonomi melanda Jepang di awal tahun 1990 an. Kesengsaraan semasa resesi
tahun 1990 an sedikit banyak menggoyahkan kepercayaan, kecenderungankecenderungan, hubungan, dan pola-pola perilaku orang Jepang.
Goyahnya perekonomian negara akibat bubble burst itu menyebabkan
berbagai gejolak yang juga menggoyahkan pandangan anak muda Jepang terhadap
dunia orang dewasa yang selalu dianggap dunia yang berat, ketat, keras, dan
penuh tanggung jawab. Pasca bubble burst, para wanita muda lulusan universitas
banyak yang bekerja di industri hiburan seks dan pekerjaan non formal lainnya,

8
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banyak orang tua bercerai, tingkat bunuh diri karyawan dan tuna wisma
meningkat, anak-anak dan anak muda Jepang menjadi nakal dan goyah. Dengan
terjadinya hal-hal tersebut, anak muda Jepang menganggap para orang dewasa
tidak lagi berkemampuan dan tidak lagi dapat dipercaya. Akhirnya anak muda
Jepang semakin takut untuk memasuki dunia orang dewasa dan berharap serta
berusaha untuk terus berada dalam dunia anak muda. (Kingston, 2001:109; Koji
Yoshida, 2002).
Koji Yoshida mengatakan, berdasarkan keadaan tersebut, anak muda
Jepang merasa memiliki hak untuk memiliki kebebasan yang lebih dan
menciptakan dunia mereka sendiri, yang mana orang dewasa tidak boleh masuk.
Sebagai contoh, bila melihat distrik atau pusat-pusat perbelanjaan seperti di
Harajuku, Omotesando, Shibuya, Akihabara, dan tempat-tempat sejenisnya, selalu
dipenuhi oleh kelompok-kelompok anak muda Jepang yang sedang berbelanja
maupun sekedar berkumpul pada hari libur dan akhir minggu. Daerah-daerah
tersebut bagaikan bersih dari kelompok orang-orang dewasa.
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