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BAB IV 

DIPLOMASI BUDAYA JEPANG DALAM MENARIK WISATAWAN 

MUSLIM 

 Japan merupakan negara besar dengan tingkat perekonomian yang tinggi. 

Seiring dengan kemajuan negara dalam bidang perekonomian, Jepang mencari 

segala celah dalam negara yang dimana dianggap masih kurang maksimal, salah 

satunya berupa pariwisata. Jepang menargetkan 20 juta wisatawan berkujung ke 

negara pada tahun 2020 tepatnya pada Olympic Games 2020 yang akan diadakan di 

Jepang1. Pariwisata sendiri merupakan potensi besar yang dimiliki Jepang yang 

dimana dianggap masih dapat ditingkatkan lagi guna untuk meningkatkan 

perekonomian negara menjadi lebih baik. Alasan lain mengapa pariwisata antara 

lain adalah mesin alternatif yang dapat berputar tanpa membutuhkan sumber daya 

yang berlebih jika dibandingkan dengan peningkatan industri sehingga membuat 

pariwisata sendiri sebagai pilihan terbaik dalam program Abenomics sebagai 

peningkat perekonomian negara.  

 Jepang mulai melihat komuntas masyarakat muslim sebagai potensi yang dapat 

dikembangkan untuk meningkatkan pariwisata di negara. Hal ini karena pasar 

muslim terbilang besar yaitu berupa tingkat spent yang tinggi pada makanan dan 

lifestyle di tahun 2014 dan diperkirakan akan terus meningkat tajam pada tahun 

2020. Tingkat wisatawan muslim di Jepang pun masih terbilang sangat rendah yaitu 

dibawah 150.000 pendatang pada tahun 2012. 

                                                           
1 How Japan is courting Muslim tourists, https://www.cnbc.com/2014/08/17/how-japan-is-
courting-muslim-tourists.html, Diakses pada 10 agustus 2017 

https://www.cnbc.com/2014/08/17/how-japan-is-courting-muslim-tourists.html
https://www.cnbc.com/2014/08/17/how-japan-is-courting-muslim-tourists.html
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Dalam upaya perkembangan ekonomi yang sedang di kerjakan oleh Shinzo Abe, 

Jepang membuat berbagai macam event atau acara-acara serta fasilitas yang 

menarik para wisatawan muslim ke Jepang. berikut upaya dan program-program 

utama yang dilakukan pemerintah yang memiliki pengaruh besar dalam diplomasi 

budaya Jepang ke muslim.  

4.1. Upaya pemerintah Jepang dalam menarik wisatawan muslim 

a) Visa Exemption  

 Visa exemption adalah kebijakan negara berupa pembebasan visa. 

Program Jepang dalam menarik turis muslim diawali dengan pembukaan 

visa exemption bagi Malaysia di awal tahun 20132. Pembukaan visa 

exemption bagi Malaysia berdampak dengan meningkatnya jumlah 

wisatawan dari Malaysia yang berkujung dari 130 ribu turis di tahun 2013 

menjadi 150 ribu turis pada tahun 20143 

 

Table 1 Table 1 tabel statistik jumlah wisatawan Malaysia, https://www.jnto.go.jp/eng/ttp/sta/ 

 

                                                           
2 Japan tries to tap growing Muslim tourist market, http://wintergames.ap.org/article/japan-
tries-tap-growing-muslim-tourist-market. Diakses pada 10 agustus 2017 
3 Japan Tourism Statistic, https://www.jnto.go.jp/eng/ttp/sta/. Diakses pada 10 agustus 2017 

Tahun Jumlah Wisatawan Malaysia 

2012 130,183 

2013 176,521 

2014 249,521 

http://wintergames.ap.org/article/japan-tries-tap-growing-muslim-tourist-market
http://wintergames.ap.org/article/japan-tries-tap-growing-muslim-tourist-market
https://www.jnto.go.jp/eng/ttp/sta/
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 Pertumbuhan jumlah wisatawan makin meningkat dengan 

pembebasan visa bersyarat yang dilakukan Jepang. Bebas visa diberikan 

kepada para wisatawan Malaysia dengan ketentuan memiliki epassport 

dengan batas 15 hari di Jepang. Setelah pembukaan visa exemption untuk 

Malaysia, lalu di ikuti dengan pembukaan visa exemption untuk Indonesia 

pada bulan desember 2013. 

 

 

 

 

 

 

Table 2 tabel statistik wisatawan Indonesia, https://www.jnto.go.jp/eng/ttp/sta/ 

 

 Jumlah wisatawan asing muslim terbesar yang datang ke Jepang 

yaitu berasal dari negara Malaysia dan Indonesia. Sebagai bagian dari misi 

abenomics growth revitalization plan, pariwisata muslim menjadi hal yang 

yang sangat potensial, hal ini karena perkembangan negara-negara muslim 

di dunia kian meningkat dengan daya beli yang tinggi. Terlebih lagi dengan 

masih sangat sedikitnya jumlah pendatang muslim yang berkunjung ke 

Jepang. Dengan meningkatkan keterbukaan Jepang tersebut, dapat 

memberikan daya tarik lebih bagi wisatawan muslim untuk berkunjung ke 

Jepang. 

 

 

 

Tahun Jumlah Wisatawan Indonesia 

2012 101,460 

2013 136,797 

2014 158739 
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b) Dukungan Budaya dan Etika Muslim pada Masyarakat Jepang  

Tidak terlupa, Jepang juga memberikan dukungan berupa 

kemudahan tempat ibadah. Muslim sendiri membutuhkan ruang ibadah 

yaitu 5 kali dalam sehari, kebutuhan akses ibadah tentunya sangat 

membantu para wisatawan muslim untuk mencari tempat menunaikan solat 

5 waktu. Dukungan pemerintah dalam menarik minat wisatawan muslim 

untuk berkunjung ke Jepang tentunya di respon juga oleh masyarakat 

setempat. Beberapa pusat perbelanjaan, pertokoan, dan fasilitas umum juga 

turut memberikan akses tempat ibadah. Contohnya seperti Departement 

Store, ataupun bandara yang telah yang memberikan mushola di area 

restroom sehingga para wisatawan muslim yang ingin menunaikan ibadah 

dapat langsung menuju tempat yang disediakan baik di fasilitas umum 

maupun di pusat perbelanjaan4. Beberapa tempat makan dan tempat 

perbelanjaan juga telah menerapkan sistem halal kepada makanan mereka, 

hal ini antara lain berupa penyembelehan hewan secara adat muslim dan 

tidak mencampur makanan yang dianggap haram oleh muslim kedalam 

hidangan-hidangan makanan. Staf dan para pekerja juga diberikan panduan 

mengenai bagaimana etika dalam menghadapi wisatawan muslim dengan 

buku Japanese-language Muslim Hospitality Handbook yang berkunjung 

ke tempat mereka, hal ini untuk menghindari konflik budaya dan 

memberikan rasa puas kepada konsumen muslim yang berkunjung ke 

                                                           
4 How Japan is courting Muslim tourists , https://www.cnbc.com/2014/08/17/how-japan-is-
courting-muslim-tourists.html. Diakses pada 28 agustus 2017 

https://www.cnbc.com/2014/08/17/how-japan-is-courting-muslim-tourists.html
https://www.cnbc.com/2014/08/17/how-japan-is-courting-muslim-tourists.html
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tempat mereka5. Jepang juga mempelajari mengenai bagaimana cara untuk 

mendapatkan sertifikat halal yang sesuai standar muslim internasional, hal 

itu karena dengan adanya sertifikat halal maka Jepang dapat meyakinkan 

para konsumen muslim untuk dapat menikmatiproduk dari Jepang6. Dalam 

upaya mendapatkan sertifikat halal, Jepang pun mempelajari makanan 

muslim, beberapa acara diadakan oleh pihak Jepang yang seperty halal food 

study session yang melibatkan 40 orang yang diantaranya berupa 20 orang 

muslim, 10 dari pihak pemerintah, dan 5 orang dari media7. Acara tersebut 

diadakan demi untuk mengetahui bagaimana untuk membuat makanan yang 

halal. Dukungan budaya tersebut dikhususkan dalam membangun 

lingkungan muslim yang dapat diterima oleh masyarakat muslim dunia  

 

c) Ekspansi Jepang melalui elektronik media 

 Media elektronik merupakan sarana yang praktis dalam 

menyampaikan informasi, begitulah yang tentu tak lupa Jepang masuki 

dalam membina lingkungan muslim yang baik di negara. beberapa media 

elektronik di ciptakan Jepang guna memberikan kenyamanan para turis 

muslim yang berkunjung. Beberapa di antaranya yaitu: 

 

                                                           
5 Muslim Hospitality Handbook, http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/12/japan-
embraces-muslim-visitors-bolster-tourism-151215112245391.html. Diakses pada 28 agustus 
2017 
6 Which Halal Certification Is Needed , http://www.halalmedia.jp/archives/115/halal-certification-
needed/. Diakses pada 16 oktober 2017 
7 Halal food study session, http://www.halalmedia.jp/archives/427/halal-food-study-session/. 
Daikses pada 26 oktober 2017 

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/12/japan-embraces-muslim-visitors-bolster-tourism-151215112245391.html
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/12/japan-embraces-muslim-visitors-bolster-tourism-151215112245391.html
http://www.halalmedia.jp/archives/115/halal-certification-needed/
http://www.halalmedia.jp/archives/115/halal-certification-needed/
http://www.halalmedia.jp/archives/427/halal-food-study-session/
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1. Japan Welcome Guide for Muslim (JWGM) berupa website yang 

menyajikan informasi-informasi penting yang harus dimiliki wisatawan 

muslim yang berkunjung ke Jepang. Tentu tidak hanya masyarakat Jepang 

yang harus mengerti tentang etika para wisatawan muslim, hal ini juga 

berlaku 2 arah. Para wisatawan muslim juga diberikan panduan yang 

berisikan informasi-informasi baik berupa fasilitas, maupun etika dan 

tradisi masyarakat Jepang. Dalam website JWGM, panduan bagi para 

wisatawan muslim diberikan secara lengkap dan detail8. 

 

Gambar 1 gambaran JWGM, http://muslimguide.jnto.go.jp/eng 

Gambar di atas merupakan gambaran umum saat memasuki website resmi 

JWGM. Website tersebut dikhususkan untuk membantu memberikan 

                                                           
8 Japan Welcome Guide for Muslim, http://muslimguide.jnto.go.jp/eng. Diakses pada 28 agustus 
2017 

http://muslimguide.jnto.go.jp/eng
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informasi mengenai hal-hal penting tentang Jepang dengan huruf alfabet 

sehingga dapat mudah dimengerti oleh seluruh pengunjung muslim. Pada 

JWGM terdapat 5 seksion informasi yang dapat di telusuri, antara lain yaitu 

home, restaurant hotel and facility/mosque, basic information, 

communication sheet, dan report from traveller in Japan9. Pada kolom 

home Jepang menyediakan pilihan untuk bisa mendownload semua 

informasi pada website pada kolom download PDF brochure bagi yang 

ingin menikmati fitur tersebut secara offline10. Selain itu terdapat kolom 

general travel information untuk menuju ke website resmi pariwisata 

Jepang bagi yang tertarik menikmati kunjungan ke Jepang secara total. 

Selanjutnya berupa restaurant hotel and facility/mosque yang merupakan 

informasi mengenai tempat makan, hotel yang menyediakan fasilitas 

makanan halal dan tempat ibadah. 

                                                           
9 Ibid 
10 Ibid 
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Gambar 2 Kolom Restaurant, http://muslimguide.jnto.go.jp/eng/facility/ 

Jepang sendiri merupakan negara dengan mayoritas agama shinto-buddha  

sehingga logo halal ataupun masjid adalah tempat yang jarang ditemukan 

dibandingkan negara-negara mayoritas muslim seperti Indonesia, ataupun 

Malaysia sehingga dengan adanya fitur lokasi tempat halal dan masjid pada 

JWGM sangat membantu para wisatawan muslim yang datang ke Jepang. 

Kolom selanjutnya yaitu basic information merupakan kolom yang 

berisikan informasi-informasi penting di Jepang seperti musim-musim di 

Jepang, mata uang, emergency contact, lokasi kedutaan besar, dan 

sebagainya11. Selanjutnya berupa communication sheet yaitu percakapan 

                                                           
11 Ibid 
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yang dapat dilakukan wisatawan muslim dan amsyarakat Jepang.

 

Gambar 3 Kolom Communication Sheet, http://muslimguide.jnto.go.jp/eng/communicationsheet/ 

Communication sheet ini berguna disaat wisatawan muslim bepergian di 

Jepang karena tidak semua masyarakat di Jepang menguasai bahasa inggris 

dan masih sebagian besar dari tempat-tempat makan di Jepang 

menggunakan hiragana dan kanji, sehingga wisatawan yang ragu akan suatu 

tempat ataupun bingung bisa langsung menggunakan communication sheet 

sebagai alternatif dalam menentukan tempat yang dituju ataupun tempat 

makan yang akan disinggahi. Kolom terakhir berupa report from traveller 

in Japan yaitu berupa kolom yang berisikan blogger-blogger muslim yang 

mengunnjungi Jepang, dikolom ini wisatawan muslim dapat mengakses 

kisah perjalanan para blogger sebagai referensi wisata yang akan dilakukan 

di Jepang. 
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Gambar 4 kolom Report From Muslim Traveler, http://muslimguide.jnto.go.jp/eng/blog/ 

Hal ini sangat membantu wisatawan yang baru pertama kali mengunjungi 

Jepang sehingga alternatif kolom blogger ini adalah sarana yang dapat di 

akses untuk mengetahui pengalaman blogger tersebut saat di Jepang. 

Dengan kata lain, kolom blogger ini merupakan catatan harian dan review 

dari mereka yang mengunjungi Jepang. 

 

2.  Halalmind adalah sebuah aplikasi pada smartphone yang ditujukan 

untuk memudahkan para wisatawan muslim12. Tidak berbeda jauh dari 

JWGM, halalmind menyajikan fitur yang berguna untuk memudahkan 

wisatawan muslim yang berkunjung di Jepang. Pada aplikasi halalmind ini, 

kyusulab yang dimana sebagai pembuat aplikasi memberikan fitur scan 

barcode pada produk-produk seperti kosmetik, makanan, dan obat-obatan. 

                                                           
12 Halalmind, ://www.techinasia.com/hold-pork-app-helps-muslims-japan-find-elusive-halal-
products. Diakses pada 2 oktober 2017 
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Halalmind juga memberikan fitur kompas yang dapat digunakan untuk 

melihat arah kiblat untuk para muslim yang ingin menunaikan ibadah. Fitur 

terakhir berupa search halal restaurant yang memudahkan untuk mencari 

lokasi rumah makan halal bagi turis muslim. 

 

Gambar 5 screenshoot aplikasi handphone halalmind, 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.HalalProduct.App 

Aplikasi halalmind memang tidak selengkap JWGM, namun halalmind 

sudah sangat cukup membantu para turis muslim dengan fitur-fitur di 

dalamnya, terlebih lagi aplikasi pada handphone dapat dengan mudah 

dibuka tanpa perlu repot membuka browser handphone turis muslim.  

 

3.    Halal media adalah sebuah media informasi atau yang biasa disebut 

dengan koran online yang di khususkan bagi turis muslim yang berkunjung 

ke Jepang13. Halal media sendiri berisi mengenai acara-acara ataupun 

kegiatan yang sedang dan telah berlangsung di Jepang. Halal media dapat 

                                                           
13 Halal media, https://www.jalan2kejepang.com/blog/info-halal-di-jepang-ada-di-halal-media-
japan.html. Diakses pada 2 oktober 2017 

https://www.jalan2kejepang.com/blog/info-halal-di-jepang-ada-di-halal-media-japan.html
https://www.jalan2kejepang.com/blog/info-halal-di-jepang-ada-di-halal-media-japan.html


12 

di akses melalui website halalmedia.jp yang dimana disaat membuka 

website tersebut, halal media menawarkan berbagai fitur yang hampir sama 

dengan JWGM yaitu lokasi tempat makan halal dan tempat ibadah. Namun 

hal yang bisa diliat dari halal media yaitu halal media memang khusus 

dalam berita dan acara ataupun entertaiment baik berupa resep memasak 

makanan halal, ataupun informasi-informasi pemerintah terkait kebijakan 

dan program yang di adakan di Jepang14. Selain itu, segala macam kegiatan 

yang akan berlangsung di Jepang dapat di lihat pada halal media sehingga 

halal media merupakan sarana informasi yang dapat dimanfaatkan baik 

dalam negeri maupun luar negeri15. Beberapa hal yang menonjol dari halal 

media adalah media ini merupakan media Jepang satu-satunya yang 

menyediakan konten berita halal, sehingga segala jenis kegiatan di negara 

akan di cakup dalam satu media yang hal ini dapat menghemat waktu dalam 

mencari informasi mengenai Jepang. 

 

Gambar 6 penampakan website halal media, http://www.halalmedia.jp/ 

                                                           
14 Halaman Utama Halal Media, http://www.halalmedia.jp/. Diakses pada 2 oktober 2017 
15 Ibid 

http://www.halalmedia.jp/
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Dengan adanya halal media ini, para wisatawan muslim yang ingin 

mengetahui perkembangan Jepang yang terkait dengan muslim dapat 

langsung melihat informasi-informasi pada website yang disediakan. 

Contoh: seperti acara yang akan di adakan di Jepang, ataupun pembukaan 

restauran halal, dan sebagainya. 

4.   Halal Gourmet adalah sebuah fasilitas ataupun website yang lebih 

khusus mengenai makanan. Halal gourmet sendiri dapat diaskses melalui 

browser ataupun handphone sehingga memang di khususkan untuk 

memudahkan wisatawan dalam mencari jenis ataupun kondisi makanan 

yang di inginkan16. Website ini sendiri bersifat universal, karena memang 

memiliki pilihan untuk menampilkan seluruh informasi maupun jenis 

masakan dan bumbu yang di sajikan dari berbagai negara seperti seafood, 

daging, vegetarian, indonesian food, sushi, BBQ, dsb17. 

                                                           
16 Halal Gourmet Sediakan Informasi Makanan Halal di Jepang, https://food.detik.com/info-
halal/d-3058591/situs-halal-gourmet-japan-sediakan-informasi-makanan-halal-di-jepang. diakses 
pada 8 oktober 2017 
17 Halaman utama Halal Gourmet, https://www.halalgourmet.jp/. diakses pada 8 oktober 2017 

https://food.detik.com/info-halal/d-3058591/situs-halal-gourmet-japan-sediakan-informasi-makanan-halal-di-jepang
https://food.detik.com/info-halal/d-3058591/situs-halal-gourmet-japan-sediakan-informasi-makanan-halal-di-jepang
https://www.halalgourmet.jp/


14 

 

Gambar 7 penampakan pada halaman utama, https://www.halalgourmet.jp/ 

 

Website ini juga dapat menampilkan makanan  yang halal ataupun tidak. 

Dengan banyaknya restaurant dan tempat makan di Jepang, tak heran bahwa 

website ini menjadi alat utama untuk mencari jenis makanan yang ingin di 

kunjungi oleh turis. Website halal gourmet sendiri resmi diluncurkan pada 

oktober 201518. Kelebihan halal gourmet dibandingkan halamind adalah 

spesifikasi jenis makanan yang di inginkan oleh turis muslim, meskipun 

beberapa website memang sudah mengimplementasikan hal tersebut di 

halaman webnya, namun kemudahan yang di dapat dengan menggunakan 

smartphone lah yang menjadi pilihan utama yang paling baik dalam mencari 

makanan halal bagi para wisatawan muslim.  

 

 

                                                           
18 Timeline berita muslim Jepang, http://www.halalmedia.jp/media-listing/. Diakses pada 8 
oktober 2017 

http://www.halalmedia.jp/media-listing/
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d) World Best Non-OIC Emerging Halal 2016 

 World Best Non-OIC Emerging Halal (WBNOEH) adalah sebuah 

hasil pencapaian Jepang dalam mempromosikan budaya nya kepada 

kalangan masyarakat muslim. WBNOEH sendiri merupakan sebuah 

penghargaan yang diraih karena keberhasilan Jepang dalam memberikan 

fasilitas, servis, dan memberikan produk halal kepada para wisatawan 

muslim19. Non-OIC disini berarti negara non muslim, dengan begitu 

penghargaan ini adalah sebuah pencapaian terbaik Jepang dalam upaya 

diplomasi budayanya terhadap komunitas muslim. Dengan adanya 

penghargaan ini akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat 

muslim yang ingin berlibur ataupun berkunjung ke Jepang. 

e) Halal-expo  

 Halal-expo merupakan sebuah acara pameran dan bazar yang 

diadakan setiap tahun di Jepang. Halal-expo sendiri pertama kali diadakan 

oleh Jepang pada 2014, halal-expo sendiri merupakan variasi sekaligus 

apresiasi dalam bidang pariwisata dalam menarik wisatawan muslim. 

Bermula pada ketertarikan Jepang akan pasar muslim, Jepang mulai masuk 

dan mencari variasi dalam negara demi memberikan kesan positif bagi 

negara, dengan begitu terciptalah acara halal expo yang dimana diadakan 

pada november 2014. Halal expo yang di awali pada tahun 2014 ini menuai 

kesan positif bagi pihak Jepang, acara ini dihadiri oleh 3260 orang dan di 

                                                           
19 Japan Won in World Halal Tourism Awards, http://www.halalmedia.jp/archives/19962/japan-
won-in-world-halal-tourism-awards-2016/2/. Diakses pada 7 Oktober 2017 

http://www.halalmedia.jp/archives/19962/japan-won-in-world-halal-tourism-awards-2016/2/
http://www.halalmedia.jp/archives/19962/japan-won-in-world-halal-tourism-awards-2016/2/
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dukung oleh 65 perusahaan negara20. Dengan banyaknya pertanyaan akan 

makanan halal di Jepang membuat acara halal expo sebagai sebuah langkah 

awal dalam menunjukan ketertarikan Jepang akan membangun lingkungan 

muslim yang kondusif bagi masyarakat muslim untuk menikmati Jepang 

dengan lebih baik. Halal expo yang di adakan Jepang pada tahun 2015 di 

anggap sukses oleh Jepang, dalam acara yang di adakan selama 2 hari 

tersebut Jepang di dukung oleh 100 perusahaan yang ikut serta dalam 

mengapresiasi acara halal expo. Jumlah wisatawan asing yang berkunjung 

ke Jepang mencapai hampir 20 juta yaitu 16,645,843 total pengunjung dari 

negara Asia pada akhir tahun 2015 dan efek ekonomi yang dihasilkan 

menarik banyak perhatian21.  

 Pucak dari kesuksesan halal expo sendiri yaitu pada tahun 2016 

dengan jumlah wisatawan dari negara-negara Asia Tenggara dan 

pengunjung dari negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim khususnya 

Malaysia dan Indonesia meningkat secara signifikan karena persyaratan 

visa yang di bebaskan karena adanya visa-exemption dan fasilitas-fasilitas 

yang makin mendukung wisatawan muslim di Jepang, dan jumlah tersebut 

diperkirakan akan terus berkembang. Pada saat yang sama, perusahaan 

makanan dan penyedia layanan Jepang menjadi lebih tertarik pada negara-

negara musliim baik sebagai pasar inbound maupun outbound. Beberapa 

produsen makanan mencoba untuk memanfaatkan peluang ekspor ke 

                                                           
20 Japan Halal Expo 2014 was held, http://www.halalmedia.jp/archives/888/japan-halal-expo-
2014-held/. Diakses pada 28 oktober 2017 
21 Statistik jumlah wisatawan di Jepang, https://www.jnto.go.jp/eng/ttp/sta/. Diakses pada 2 
oktober 2017 

http://www.halalmedia.jp/archives/888/japan-halal-expo-2014-held/
http://www.halalmedia.jp/archives/888/japan-halal-expo-2014-held/
https://www.jnto.go.jp/eng/ttp/sta/
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negara-negara muslim dan juga tertarik dengan pasar Halal yang 

berkembang pesat di Jepang.22  

 Halal expo ini sendiri bertujuan untuk berkontribusi dalam 

pengembangan lingkungan Halal dan budidaya pasar Islam oleh perusahaan 

domestik dan internasional. Selain sebagai bentuk apresiasi ketertarikan 

Jepang akan pasar muslim yang terus meningkat, halal-expo merupakan 

jembatan untuk memperbesar pasar Jepang ke negara-negara muslim. 

Dengan begitu diharapkan akan banyak negara-negara muslim yang akan 

tertarik menjalin kerjasama ekonomi dengan Jepang. Rangkaian acara yang 

ada pada halal-expo antara lain berupa fashion show, henna art sesion, live 

cooking, talk show, dan conference press. Acara – acara yang di adakan 

dalam halal expo sendiri sudah di antisipasi oleh pemerintah dengan 

menentukan konsep lingkungan yang baik bagi wisatawan muslim. 

 Berikut tabel gambar susunan acara dari halal-expo yang diadakan 

oleh Jepang pada tahun 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Halal Expo Japan 2016 Post Show Report, http://expo2016e.halalmedia.jp/wp-
content/uploads/2016/05/hej16_report_en.pdf. Hal 7. diakses pada 2 oktober 2017 

http://expo2016e.halalmedia.jp/wp-content/uploads/2016/05/hej16_report_en.pdf
http://expo2016e.halalmedia.jp/wp-content/uploads/2016/05/hej16_report_en.pdf
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Tabel 4.1.1 gambar susunan acara Halal expo 2016 
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Table 3 screenshoot gambar susunan acara halal-expo 2016, Halal Expo Japan 2016 Post Show 
Report, http://expo2016e.halalmedia.jp/wp-content/uploads/2016/05/hej16_report_en.pdf 
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Acara halal expo 2016 yang berlangsung selama 2 hari ini sendiri di datangi 

oleh 6698 pengunjung yang dimana 2711 pengunjung pada hari pertama dan 

3987 pengunjung di hari ke-223. 

  

f)  Foodex 

Foodex adalah sebuah acara trade show makanan dan minuman yang 

diadakan di Jepang setiap tahunnya. Foodex sendiri merupakan sebuah 

acara bertemakan bisnis yang dimana di hadiri oleh para importir, 

distributor, trade house, industri jasa makanan, pabrik, pengecer, 

supermarket, rumah sakit dan pers. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan 

hubungan datang dan sebagai promosi produk-produk baru yang dipasarkan 

baik pada Jepang, maupun stand lain. Pada tahun 2014 Jepang mulai masuk 

dalam industri halal sehingga di tahun 2014 makanan halal sudah mulai di 

hidangkan di acara foodex24.  

g)  Asia Food Show 2015 

Asia food show merupakan acara pameran makanan yang diadakan untuk 

umum, berbeda dengan foodex acara ini dapat dihadiri oleh kalangan 

masyarakat luas meliputi luar negeri dan dalam negeri25. Asia food show 

ditujukan untuk memperkenalkan makanan-makanan yang ada di Jepang 

dengan di fasilitasi live cooking yang dapat di saksikan oleh pengunjung. 

                                                           
23 Halal Expo Japan 2016, http://expo2016e.halalmedia.jp/. Diakses pada 2 oktober 2017 
24 Foodex 2014, http://www.halalmedia.jp/archives/244/foodex-japan-2014/. Diakses pada 6 
desember 2017 
25 Another big event this year: Asia Food Show 2015, 
http://www.halalmedia.jp/archives/2678/another-big-event-this-year-asia-food-show-2015/. 
Diakses pada 6 desember 2016 

http://expo2016e.halalmedia.jp/
http://www.halalmedia.jp/archives/244/foodex-japan-2014/
http://www.halalmedia.jp/archives/2678/another-big-event-this-year-asia-food-show-2015/


21 

Tingginya ketertarikan Jepang akan pasar muslim menjadikan asia food 

show yang diadakan pada tahun 2015 bertema halal sehingga pengunjung 

akan dapat menikmati hidangan-hidangan tradisional Jepang dengan lebih 

nyaman.  

 

4.2. Perkembangan Diplomasi Budaya Jepang dalam Menarik Wisatawan 

Muslim 

 Perkembangan diplomasi budaya Jepang dari tahun ke tahun terus meningkat, 

hal ini dapat dilihat dari terus meningkatnya statistik turis muslim yang datang ke 

Jepang. Diplomasi budaya yang dilakukan Jepang sebagai alat untuk meningkatkan 

laju ekonomi negara dapat dibilang telah mencapai tujuan utama dari misi utama 

Jepang dalam meningkatkan sektor pariwisata, jumlah wisatawan terus meningkat 

dan melebihi ekspektasi 20 juta pendatang di tahun 2016.  

Tabel 4.2.1 Jumlah Wisatawan Jepang 

TAHUN TOTAL WISATAWAN 

2012 8,358,105 

2013 10,363,904 

2014 13,413,467 

2015 19,737,409 

2016 24,039,053 

Table 4 Total Jumlah Wisatawan keseluruhan jepang, https://www.jnto.go.jp/eng/ttp/sta/ 

Jumlah wisatawan yang datang ke Jepang pun di ikuti oleh meningkatnya jumlah 

wisatawan negara muslim yang datang ke Jepang. 
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Tabel 4.2.2 Tabel Jumlah Wisatawan dari Negara Muslim (Indonesia, Malaysia, 

Turki) 

TAHUN JUMLAH WISATAWAN MUSLIM 

2012 231,643 

2013 313,318 

2014 423,026 

2015 527,804 

2016 683,403 

Table 5 Total Jumlah wisatawan negara muslim di Jepang, https://www.jnto.go.jp/eng/ttp/sta/ 

Dengan terus meningkatnya jumlah pendatang dari negara-negara muslim tersebut, 

maka tidak heran bahwa Jepang sangatlah antusias dalam meningkatkan servis dan 

fasilitas bagi para wisatawan muslim. Dengan melihat tabel di atas maka dapat 

dilihat bahwa jumlah tersebut masih dapat meningkat seiring dengan berjalannya 

waktu, hal itu membuat Jepang terus meningkatkan daya tariknya kepada 

masyarakat muslim dengan memberikan banyak acara yang menarik minat 

masyarakat muslim. Dengan terus berkembangnya pariwisata muslim, Jepang dapat 

menggunakan pariwisata sebagai jembatan dalam membuka pasar kerjasama dan 

masuk kedalam pasar muslim. 

4.3. Potensi Pasar Muslim bagi Pariwisata Jepang 

 Dengan membuka lebar pariwisata kepada masyarakat muslim, Jepang telah 

membuka peluang pasar baru yang sebelumnya belum di maksimalkan. Pasar 

muslim sendiri lebih bersifat ekslusif atau khusus, hal itu karena masyarakat 

muslim memiliki etika dan budaya tersendiri dibandingkan kepada umum. Dalam 
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hal ini ekslusifitas muslim antara lain berupa larangan memakan daging babi, 

meminum alkohol, dan tehnik pemenggalan daging yang khusus. Oleh karena itu 

masuk kedalam pasar muslim merupakan hal yang baru bagi Jepang ditahun 2012. 

Melihat dari terus meningkatnyaperekonomian negara-negara muslim membuat 

Jepang harus mempertimbangkan untuk masuk kedalam pasar muslim, hal ini dapat 

meningkatkan perekonomian yang lebih bagi negara. Dengan tingkat pengeluaran 

untuk makanan dan gaya hidup yang tinggi sebesar $1,8 triliun di tahun 2014 tidak 

heran bahwa Jepang sangat mempertimbangkan untuk masuk ke pasar muslim26. 

Terlebih lagi mengingat bahwa tingkat sektor pariwisata Jepang yang masih rendah 

yaitu sebesar 0.5% dari GDP negara, maka pariwisata Jepang sangatlah mungkin 

untuk dapat terus meningkat lebih tinggi setiap tahunnya27.  

  Asset keseluruhan dari negara-negara muslim pada bank muslim sendiri 

mencapai $1,35 triliun dan diperkirakan akan terus meningkat menjadi $2,6 triliun 

pada tahun 2020. Muslim sendiri telah masuk dalam setiap sektor-sektor bisnis, 

salah satunya seperti pada bidang fashion yang dimana bernilai $230 miliyar pada 

tahun 2014 dan diperkirakan akan meningkat menjadi $327 miliyar, lalu pada 

bidang travel sebesar $142 miliyar dan diperkirakan terus meningkat menjadi $233 

miliyar di tahun 2020, pada bidang kosmetik yaitu sekitar $54 miliyar dan 

                                                           
26 Azzam Sheikh, The Growth of The Muslim Economy and Its Worth. 
http://www.huffingtonpost.com/azzam-sheikh/the-growth-of-the-muslim-
economy_b_9571458.html. Diakses pada 8 oktober 2017 
27 André Andonian, Tasuku Kuwabara, Naomi Yamakawa,dan Ryo Ishida. The future of Japan’s 
tourism: Path for sustainable growth towards 2020. 
http://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/travel%20transport%20and%20logistic
s/our%20insights/can%20inbound%20tourism%20fuel%20japans%20economic%20growth/the%
20future%20of%20japans%20tourism%20full%20report.ashx. Hal 7. Diakses pada 2 oktober 2017 

http://www.huffingtonpost.com/author/azzam-sheikh
http://www.huffingtonpost.com/azzam-sheikh/the-growth-of-the-muslim-economy_b_9571458.html
http://www.huffingtonpost.com/azzam-sheikh/the-growth-of-the-muslim-economy_b_9571458.html
http://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/travel%20transport%20and%20logistics/our%20insights/can%20inbound%20tourism%20fuel%20japans%20economic%20growth/the%20future%20of%20japans%20tourism%20full%20report.ashx
http://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/travel%20transport%20and%20logistics/our%20insights/can%20inbound%20tourism%20fuel%20japans%20economic%20growth/the%20future%20of%20japans%20tourism%20full%20report.ashx
http://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/travel%20transport%20and%20logistics/our%20insights/can%20inbound%20tourism%20fuel%20japans%20economic%20growth/the%20future%20of%20japans%20tourism%20full%20report.ashx
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diperkirakan meningkat $80 miliyar pada tahun 2020, dan obat-obatan yaitu $75 

miliyar dan diperkirakan terus meningkat menjadi $106 miliyar di tahun 202028.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Global Islamic Economy Statistiv, http://www.dinarstandard.com/wp-
content/uploads/2015/10/GIE-2015-Report-Summary-Image.png. Diakses pada 2 oktober 2017 

http://www.dinarstandard.com/wp-content/uploads/2015/10/GIE-2015-Report-Summary-Image.png
http://www.dinarstandard.com/wp-content/uploads/2015/10/GIE-2015-Report-Summary-Image.png

