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BAB I 

Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap negara-negara di dunia memiliki keterkaitan satu dengan yang lain 

dalam sistem internasional yang berkembang semakin pesat dan terbuka di era 

digital. Hubungan keterkaitan satu dengan yang lainnya ini dikarenakan karena 

setiap negara membutuhkan pengakuan pengakuan dari negara lain untuk dapat 

berdiri. Sama halnya seperti manusia yang yang merupakan makhluk sosial yang 

membutuhkan bantuan dari orang lain. Dalam hal ini, setiap negara pun dituntut 

untuk memiliki kemampuan untuk dapat membentuk hubungan internasional 

terhadap negara lain dikarenakan negara akan dapat mudah menyelesaikan masalah 

dengan adanya bantuan dari negara lain yang dapat membantu oleh karenanya 

pemimpin negara pun harus dapat menentukan jalan yang baik dalam menciptakan 

hubungan yang baik dengan negara kepentingan.  

Dalam hubungan antara negara satu dengan negara yang lainnya, setiap 

negara memiliki kepentingan nasionalnya sendiri dengan bentuk yang beragam 

yang dimana hal tersebut bergantung terhadap hal-hal yang di tuju ataupun yang di 

inginkan oleh negara tersebut. Karena itulah setiap negara di era digital kini 

mengejar berbagai cara dalam mempromosikan diri mereka, hal ini dikarenakan 

dengan membina hubungan baik dengan negara lain tidak menutup kemungkinan 

akan tercipta dan terjalinnya sebuah kerjasama dengan kedua atau lebih pihak. 
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Bentuk dari kerjasama sendiri memiliki bentuk yang beragam diantaranya 

yaitu, perjanjian, program exchange, kerjasama dalam bidang ekonomi dan lain 

sebagainya. Dalam membentuk kerjasama sendiri, ada beberapa tindakan yang 

dilakukan negara yaitu dengan melakukan diplomasi.  Negara melakukan diplomasi 

agar dapat menarik perhatian negara lain ataupun dalam lingkup luas yaitu dunia. 

Dalam hal tersebut negara-negara tersebut tentu harus melihat potensi-potensi 

ataupun hal apa yang dapat dijadikan sebagai objak diplomasi. Dalam hal ini, 

potensi-potensi objak diplomasi dapat di maksimalkan dengan dukungan dari 

pemerintah negara dan kondisi domestik. Dalam hal ini pemerintah dan masyrakata 

harus saling mendukung dalam melakukan program-program untuk memperkuat 

objek diplomasi sehingga objek diplomasi tersebut dapat menjadi maksimal. Oleh 

karena itu pemerintah memiliki peran penting dalam mengarahkan masyarakat 

untuk turut serta dalam mensukseskan jalannya kebijakan tersebut. Seperti yang 

dijelaskan oleh Roger F. Soleau bahwa negara adalah alat atau dengan kata lain 

wewenang yang mengendalikan dan mengatur persoalan-persoalan yang bersifat 

bersama atas nama masyarakat, sehingga negara sendiri adalah aktor yang 

menginisiasi jalan nya program di masyarakat1. 

Jepang adalah sebuah negara besar dengan tingkat perekonomian yang 

stabil, bahkan menjadi sebuah negara terbesar ke-3 didunia dalam hal 

perekonomian sejak abad ke 20, sebuah raksasa Asia yang memiliki penduduk 

sebesar 126.4 juta dan luas area mencapai 377,864sq km dengan mayoritas 

masyarakat yang beragama Shinto dan Budha2. Jepang memiliki banyak hal 

                                                           
1 Sarinah, Dahri Mohtar, dan Hermaini, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ( Yogyakarta, 
deepublish, 2016) Hlm. 62. 
2 Japan country profile, http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-14918801. Diakses pada 
tanggal 2 april 2017 

http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-14918801
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menarik yang membuat banyak wisatawan berdatangan untuk berkunjung negara. 

Salah satunya yaitu budaya Jepang yang kental. Budaya Jepang yang sangat 

terkenal di kalangan dunia antara lain seperti budaya Samurai. Jepang sendiri 

memiliki kejuaraan tradisional yang di selenggarakan rutin yaitu kejuaraan Sumo 

sebagai daya tarik wisata. Jepang juga memiliki banyak peninggalan sejarah berupa 

bangunan-bangunan istana seperti yang ada di Kyoto. Jepang merupakan sebuah 

negara yang maju pesat di kawasan asia timur.  

Pada awal tahun 2013, di masa pemerintaha Shinzo Abe, Jepang 

mengeluarkan kebijakan ekonomi yang dikenal dengan sebutan Abenomics3. 

Abenomics sendiri merupakan sebuah kebijakan Shinzo Abe dalam mempercepat 

perkembangan perekonomian Jepang. Abenomic yang di gagas oleh Shinzo Abe 

memiliki 3 pilar utama dalam jalannya kebijakan tersebut diantaranya yaitu 

kebijakan agresif moneter, kebijakan fiskal yang fleksibel, dan strategi 

pertumbuhan termasuk perubahan struktural dalam negara. Dalam implementasian 

Abenomic, Jepang melakukan berbagai hal dalam proses untuk mencapai tujuan 

dari kebijakan Abenomics yang di gagas Shinzo Abe, salah satunya yaitu dalam 

upaya meningkatkan tingkat turis yang berkunjung di Jepang4. Jepang sendiri 

menargetkan peningkatan wisatawan di Jepang yaitu dengan menarik sebesar 20 

juta wisatawan/tahun pada akhir tahun 20205. Dengan pertumbuhan pariwisata 

yang terus meningkat membuat Jepang optimis dalam meningkatkan pertumbuhan 

                                                           
3 Abenomics for future growth, for future generation, and for future japan that is robust, 
http://www.japan.go.jp/abenomics/. Diakses pada tanggal 2 april 2017 
4 Japan embraces Muslim visitors to bolster tourism, 
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/12/japan-embraces-muslim-visitors-bolster-
tourism-151215112245391.html. Diakses pada tanggal 12 mei 2017 
5 Japan tourism charm, http://www.japan.go.jp/letters/charms/future/tourism.html. Diakses 
pada tanggal 2 april 2017 

http://www.japan.go.jp/abenomics/
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


4 

pariwisata negara. Pariwisata yang terus meningkat setiap tahunnya membuat 

menjadikan sektor tersebut sebagai mesin utama dalam meningkatkan ekonomi 

negara. Namun dampak pariwisata pada negara terbilang rendah yaitu 0,5% dari 

GDP, Amerika Serikat 1,3% dan Prancis 2,4%6. Selain itu untuk memobilisasi 

kebutuhan sumber energi yang kurang di negara, pariwisata dapat menjadi sebagai 

alternatif utama peningkatan ekonomi. Hal ini karena industri di Jepang sangatlah 

besar sehingga peningkatan produksi akan meningkatkan kebutuhan sumber daya 

energi7. Sehingga pariwisata adalah sektor yang menguntungkan dalam 

meningkatkan ekonomi sekaligus dalam mengatasi ketergantungan energi sumber 

daya Jepang yang terbatas. 

 

Gambar 1 GDP pariwisata Jepang 2013-2015, 
http://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL?end=2015&locations=JP&start=2013 

Pada grafik di atas menunjukan rendahnya tingkat pariwisata jepang di 

tahun 2013. Para wisatawan bisa tertarik menuju suatu tempat karena berbagai 

alasan, termasuk situs ikonik, keterjangkauan, kedekatan, dan keakraban. Untuk 

                                                           
6 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 16 mei 2017 
7 Japan’s Energy Supply Situation and Basic Policy, 
http://www.fepc.or.jp/english/energy_electricity/supply_situation/. diakses pada tanggal 15 mei 
2017 

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
http://www.fepc.or.jp/english/energy_electricity/supply_situation/
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meningkatkan sektor wisata yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan Jepang 

dalam menarik para wisatawan yang berkunjung ke Jepang, Mc Kinsey mensurvey 

sekitar 3000 wisatawan dari beberapa negara dan mewawancarai para ahli di 

Jepang8. Hasil wawancara didapati bahwa wisatawan Asia lebih tertarik dalam 

mengunjungi Jepang. Hal ini berbanding terbalik dengan para wisatawan barat yang 

40% lebih memilih untuk mendatangi Thailand. Hal ini disebabkan oleh beberapa 

faktor yaitu ketidaktahuan akan aset pariwisata Jepang, persepsi mahalnya biaya 

pariwisata di Jepang, situs online yang kurang dalam menawarkan informasi 

pariwisata, kurangnya word of mouth atau tanggapan mulut ke mulut ke orang lain 

untuk meyakinkan orang lain dalam mengunjungi Jepang.  

Tantangan Jepang dalam meningkatkan sektor wisata membuat Jepang 

harus melakukan inovasi dalam bidang wisata untuk dapat meningkatkan sektor 

wisata ke tingkat yang lebih tinggi. Hal ini diperkuat dengan beberapa kekurangan 

Jepang dalam bidang pariwisata yaitu terlambatnya industri perhotelan dan 

perjalanan yang menerapkan sistem digital dalam menghubungkan para pelanggan 

sehingga Jepang tertinggal dibandingkan dengan negara lain yang sudah 

menerapkan sistem tersebut, selanjutnya adalah tidak adanya duta wisata di Jepang 

karena Jepang tidak sepenuhnya memanfaatkan potensi kepuasan pengujung untuk 

membantu meyakinkan orang lain untuk mengunjungi Jepang, selanjutnya adalah 

kurangnya servis layanan di Jepang karena Jepang sendiri belum menetapkan 

layanan unik yang dapat meningkatkan kekuatan pariwisata di negara, selanjutnya 

                                                           
8 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 2. Diakses pada 16 mei 2017 

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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adalah kurangnya promosi berbasis pengunjung, sehingga promosi terkadang tidak 

sesuai dengan target pengunjung yang dituju, selanjutnya adalah kurangnya 

koordinasi antar daerah, hal ini karena setiap daerah di Jepang sibuk dalam 

mengejar agenda wisata masing-masing sehingga melupakan kesempatan untuk 

memperluas koordinasi kawasan dalam menampilkan aset wisata untuk 

meningkatkan lebih banyak pengunjung, selanjutnya adalah kurangnya koordinasi 

dengan publik swasta dalam pemasaran pariwisata, dan tidak adanya maskot 

pariwisata yang di berikan Jepang dalam memaksimalkan pariwisata9.  

Jepang pun mulai melakukan inovasi dalam bidang pariwisata untuk 

memperkuat perekonomian yang diawali dengan membuka lebar pariwisata bagi 

para muslim dengan melakukan diplomasi budaya sebagai bentuk dalam menarik 

minat wisatawan muslim di dunia. Muslim sendiri merupakan potensi pasar yang 

besar. Dengan tingkat spent bernilai sekitar $1,8 triliun pada makanan dan gaya 

hidup, yang dimana diperkirakan meningkat menjadi $2,6 triliun pada tahun 202010. 

Aset global pada bank muslim sendiri mencapai $1,3 triliun dan diperkirakan 

meningkat 3 kali lipat pada tahun 2020. Muslim sendiri telah masuk dalam setiap 

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

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

                                                           
9 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 3. Diakses pada 16 mei 2017 
10 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 10 juni 2017 

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
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
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pada tahun 2020 dan akan terus meningkat11. Tidak dapat dipungkiri bahwa potensi 

pasar muslim sangatlah tinggi.  

 

 

 

                                                           
11 http://www.arabianbusiness.com/islamic-fashion-market-set-be-worth-327bn-by-2020-
604854.html. Diakses pada 10 juni 2017 

http://www.arabianbusiness.com/islamic-fashion-market-set-be-worth-327bn-by-2020-604854.html
http://www.arabianbusiness.com/islamic-fashion-market-set-be-worth-327bn-by-2020-604854.html
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Gambar 2 Tabel perekonomian muslim pada setiap sektor, http://www.dinarstandard.com/state-of-the-
global-islamic-economy-report-2015/ 

 Improvisasi dalam bidang wisata dengan memberikan akses dan 

menjadikan Jepang lebih friendly terhadap muslim terkait dengan keinginan Jepang 

untuk memaksimalkan pariwisata negara adalah cara terbaik dalam meningkatkan 

perekonomian. Dengan tingginya potensi pasar yang dimiliki muslim menjadikan 

perbaikan sektor wisata dan gambaran Jepang di mata muslim menjadi sangat  

dibutuhkan dalam tujuan untuk meningkatkan perekonomian negara. Hal ini 
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dikarenakan tingginya tingkat ketidakpuasan wisatawan muslim yang berkunjung 

di Jepang karena terbatasnya akses, informasi dan ruang gerak. Seperti yang di 

kutip dalam sebuah artikel online: 

“It's really difficult to find halal products, especially in Japan. Why? Because if I 

buy some products in Japan and I cannot read kanji (Japanese characters), this is 

impossible for me to understand what kind of ingredients are inside”12. 

 

Gambar 3 tingkat spend muslim pada bidang pariwisata, http://www.dinarstandard.com/state-of-the-
global-islamic-economy-report-2015/ 

Gambar di atas sendiri merupakan turunan dari tabel gambar 2 yaitu merupakan 

tingkat spend masyarakat muslim pada bidang pariwisata. 

 

Tingkat wisatawan muslim sendiri masih terbilang rendah dibawah 150 ribu 

pendatang dibandingkan dengan jumlah wisatawan China, dan Korea selatan, dan 

                                                           
12 Japan tries to tap growing Muslim tourist market, http://wintergames.ap.org/article/japan-
tries-tap-growing-muslim-tourist-market. Diakses pada 15 mei 2017 

http://wintergames.ap.org/article/japan-tries-tap-growing-muslim-tourist-market
http://wintergames.ap.org/article/japan-tries-tap-growing-muslim-tourist-market
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Taiwan yang mencapai 1 sampai 2 juta lebih wisatawan di tahun 201313. Sehingga 

tidak menutup kemungkinan diplomasi budaya dalam pariwisata untuk muslim 

dapat meningkatkan jumlah wisatawan muslim yang datang ke Jepang. Selain itu 

cara memperlakukan para wisatawan muslim sangatlah berbeda dengan wisatawan 

agama lain karena faktor ajaran-ajaran yang di anjurkan di dalam kepercayaan 

muslim. Diplomasi budaya yang dilakukan Jepang antara lain dengan 

mempromosikan sektor pariwisata negara kepada muslim pada tahun 2013 dengan 

pembukaan bebas visa pada negara muslim Malaysia, dan ikut serta dalam 

memudahkan wisatawan muslim berkunjung ke dalam negara. Bagi Shinzo Abe, 

hal ini juga merupakan bagian dari Abenomics dalam program revitalisasi negara 

di tahun 2013. Jumlah wisatawan muslim terbesar datang dari negara Indonesia dan 

Malaysia dengan jumlah 108,351 datang dari Indonesia dan 136,797 datang dari 

Malaysia pada tahun akhir tahun 201314. Dengan berjalannya program Shinzo Abe 

yang mendukung wisatawan muslim yang datang ke Jepang, terdapat peningkatan 

jumlah pendatang di tahun 2014 dengan jumlah 158,739 dari Indonesia dan 249,521 

dari Malaysia dan makin meningkat pada tahun 2016 dengan jumlah wisatawan 

yang datang sebesar 270,947 datang dari Indonesia dan 394,262 datang dari 

Malaysia. Program Jepang dalam menarik wisatawan muslim di awali dengan 

membuka visa exemptions pada awal 2013 untuk Malaysia guna mempermudah 

wisatawan berkunjung ke Jepang15. Di ikuti oleh pembukaan visa exemptions untuk 

Indonesia pada bulan desember 2014 dengan batas bebas visa selama 15 hari16. 

                                                           
13 Tourism statistic, https://www.jnto.go.jp/eng/ttp/sta/. Diakses pada tanggal 15 april 2017 
14 Ibid. 
15 Japan tries to tap growing Muslim tourist market, http://wintergames.ap.org/article/japan-
tries-tap-growing-muslim-tourist-market. Diakses pada tanggal 2 april 2017 
16 Exemption of Visa (Short-Term Stay), 
http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/short/novisa.html. Diakses pada tanggal 2 april 2017 
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Jepang juga mulai mempertimbangkan ruang gerak wisatawan muslim di Jepang, 

antara lain seperti kebutuhan wisatawan muslim untuk beribadah 5 waktu dan 

kebutuhan akan makanan halal. Oleh karenanya Jepang mulai mendukung 

wisatawan muslim dengan memudahkan wisatawan muslim melalui beberapa 

aplikasi yang dapat di download melalui internet untuk mempermudah wisatawan 

muslim mencari lokasi-lokasi yang dapat dijadikan sebagai tempat beribadah.  

Dengan dukungan dari pemerintah, beberapa masyarakat setempat mulai 

turut memudahkan jalannya program Jepang dalam menarik wisatawan muslim 

datang ke negara. Diantaranya yaitu seperti Takashimaya Departemen Store yang 

mulai memberikan kemudahan tempat beribadah bagi wisatawan muslim dengan 

memberikan ruang ibadah untuk muslim melakukan sholat17. Pedagang-pedagang 

lokal juga mulai mengerti dengan konsep larangan memakan daging haram bagi 

muslim dengan tidak menggunakan daging babi sebagai bahan masakan dan tidak 

menggunakan alkhohol lalu memberikan ruang kerja bagi muslim untuk melakukan 

pekerjaan jagal hewan agar hewan dipotong sesuai dengan syariah muslim. Hal ini 

ditujukan untuk dapat mencapai standar halal muslim yang dimana muslim sendiri 

memiliki pantangan akan beberapa makanan dan cara makanan itu diperoleh. 

Jepang juga memfasilitasi pendatang muslim dengan memberikan sebuah 

panduan tour Japan Welcome Guide For Muslim berupa sebuah wesite resmi yang 

ditujukan bagi muslim yang membutuhkan informasi-informasi mengenai berbagai 

macam hal untuk menciptakan kenyamanan mereka saat berkunjung di Jepang18. 

Dengan moto “This is a Japan Travel Guide for Muslim Visitors to benefit and 

                                                           
17 Japan tries to tap growing Muslim tourist market, http://wintergames.ap.org/article/japan-
tries-tap-growing-muslim-tourist-market. Diakses pada tanggal 2 april 2017 
18 Japan National tourism Organization, http://muslimguide.jnto.go.jp/eng/. Diakses pada tanggal 
2 april 2017 
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inspire Muslims plan their perfect trip to Japan” website ini di desain untuk para 

wisatawan muslim untuk mempermudah dalam mencari berbagai hal, diantaranya 

adalah restaurant halal, hotel yang menyajikan makanan halal, dan lokasi tempat 

ibadah. Di dalam website tersebut pihak Jepang juga memfasilitasi wisatawan 

muslim dengan communication sheet yaitu bentuk kalimat yang dapat digunakan 

untuk menanyakan hal-hal seperti menanyakan makanan bebas babi, ataupun bebas 

alkohol dan cara menanyakan lokasi masjid. Sementara itu pada bagian report from 

traveller adalah bagian mengenai blogger atau pengalaman para wisatawan muslim 

yang datang ke Jepang dengan begitu wisatawan tidak kebingungan dalam 

mengunjungi Jepang. Selain itu terdapat kolom basic information yang 

mempermudah para wisatawan untuk mengetahui nomor telepon kepolisian, lokasi 

ATM, lokasi kedutaan besar,dan sebagainya. Tidak hanya para wisatawan muslim, 

masyarakat setempat juga dibekali buku pegangan mengenai bagaimana cara 

bertindak disaat bercakap dengan wisatawan muslim19. Hal ini ditujukan agar 

masyarakat juga turut dapat membantu dalam mempromosikan negara di wisatawan 

muslim. Dengan ilustrasi kartun, buku ini mencakup tentang kepercayaan muslim, 

kesulitan umum yang dihadapi muslim saat berkunjung ke Jepang, fasilitas yang 

dibutuhkan untuk berdoa, lokasi masjid lokal , Makanan yang bisa dimakan umat 

Muslim, dan lokasi layanan wi-fi gratis yang dapat diakses. 

Dalam bidang informasi tekhnologi, Jepang juga bergerak untuk 

memudahkan para wisatawan muslim dengan aplikasi smartphone yaitu 

                                                           
19 Japan embraces Muslim visitors to bolster tourism, 
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/12/japan-embraces-muslim-visitors-bolster-
tourism-151215112245391.html. Diakses pada tanggal 7 mei 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
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Halalmind20. Halalmind sendiri merupakan salah satu aplikasi yang memudahkan 

para wisatawan muslim dalam mencari informasi-informasi yang dibutuhkan di 

Jepang. Halalmind memudahkan para wisatawan dengan bergerak sebagai sebuah 

aplikasi di smartphone dengan fasilitas GPS yang langsung dapat diakses oleh 

pengguna smartphone dalam mencari informasi mengenai muslim di Jepang21.  

Dalam memikat para wisatawan muslim, beberapa acara ataupun festival 

diselenggarakan Jepang. Diantaranya yaitu Halalexpo22. Halalexpo adalah sebuah 

festival yang diselenggarakan oleh pihak Jepang dalam mem-pamerkan dukungan 

Jepang akan wisatawan muslim, dengan acara yang berisikan segala hal mengenai 

muslim seperti fashion show, bazar makanan, dan seminar. Acara Halalexpo tidak 

hanya di dukung oleh pemerintah Jepang namun juga banyak pihak seperti 

perusahaan-perusahaan dan organisasi yang ada di Jepang23. Dengan dukungan 

pemerintah yang gencar dalam memasarkan gambaran Jepang yang ramah akan 

muslim, di tahun 2016 Jepang berhasil memenangkan penghargaan World Halal 

Tourism Award dengan nominasi World’s Best Non OIC Emerging Halal 

Destination sebagai negara non-muslim yang memberikan fasilitas dan service 

yang sangat baik bagi komunitas muslim24. Pencapaian besar yang dapat 

mengundang para wisatawan muslim untuk mendatangi Jepang serta memberikan 

nilai positif bagi Jepang di dunia internasional, khususnya komunitas muslim di 

                                                           
20 How Japan is courting Muslim tourists, http://www.cnbc.com/2014/08/17/how-japan-is-
courting-muslim-tourists.html. Diakses pada tanggal 2 april 2017 
21 Hold the pork, this app helps Muslims in Japan find often elusive halal products, 
https://www.techinasia.com/hold-pork-app-helps-muslims-japan-find-elusive-halal-products. 
Diakses pada tanggal 2 april 2017 
22 Halalexpo 2016, http://expo2016e.halalmedia.jp/. Diakses pada tanggal 10 april 2017 
23 Suporter list Halalexpo, http://expo2016e.halalmedia.jp/about/supporter-list/. Diakses pada 
tanggal 10 april 2017 
24 Japan Won World Halal Tourism, http://www.halalmedia.jp/archives/19962/japan-won-in-
world-halal-tourism-awards-2016/. Diakses pada tanggal 10 april 2017 

http://expo2016e.halalmedia.jp/about/supporter-list/
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dunia. World Halal Tourism Award sendiri merupakan sebuah penghargaan yang 

diberikan bagi perusahaan ataupun negara yang telah memberikan fasilitas bagi 

muslim, baik dalam makanan, fasilitas ibadah, maupun produk-produk halal di 

wilayah tersebut sehingga kaum muslim dapat nyaman di wilayah tersebut25. 

  

Gambar 4 : Ruang ibadah muslim, http://www.halaljapan.com/wp-content/uploads/2015/07/prayer-
room-at-takashimaya.jpg 

Berdasarkan penjabaran yang dijelaskan di atas mengenai upaya Jepang 

dalam menarik wisatawan muslim berkunjung ke negara Jepang, upaya Jepang 

dalam menarik wisatawan muslim ini dapat dijadikan sebagai bentuk diplomasi 

budaya yang dilakukan oleh Jepang untuk dunia internasional, dimana pada 

hakikatnya Diplomasi adalah usaha suatu negara untuk memperjuangkan 

kepentingan nasional di kalangan masyarakat internasional26. Dengan inisiatif 

pemerintah Jepang untuk menarik wisatawan muslim untuk berkunjung ke Jepang 

dan dukungan pemerintah Jepang, masyarakat Jepang pun mulai ikut serta 

membantu mempermudah jalannya diplomasi budaya yang dilakukan oleh Jepang 

yang dimana diplomasi budaya yang dilakukan oleh Jepang ini ditujukan untuk 

memberikan gambaran kepada masyarakat muslim di dunia bahwa Jepang 

                                                           
25 World Halal Tourism, http://itwabudhabi.com/halal-awards/. Diakses pada 6 mei 2017 
26 Tulus Warsito dan Wahyuni kartikasari. 2007. Diplomasi Kebudayaan : Konsep dan Relevansi 
Bagi negara Berkembang : Studi Kasus Indonesia(Yogyakarta: Ombak, 2007). Hal 2. Diakses pada 
tanggal 7 mei 2017 

http://itwabudhabi.com/halal-awards/
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membuka diri untuk dunia muslim dengan mempermudah para masyarakat muslim 

di dunia yang ingin berkunjung ke Jepang, dengan menanamkan nilai kemudahan 

beribadah dan kemudahan mencari makanan di Jepang, menciptakan sebuah 

gambaran bahwa Jepang ramah akan muslim. Sehingga akan meningkatkan jumlah 

wisatawan muslim yang datang berkunjung di Jepang. 
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1.2 Rumusan Penelitian 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat ditarik pertanyaan besar, 

“Bagaimana diplomasi budaya Jepang dalam menarik wisatawan muslim ?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui langkah-langkah yang di ambil Jepang dalam 

melakukan diplomasi budaya. 

2. Untuk mengetahui strategi Jepang dalam pemanfaatan negara 

sebagai aktor utama berjalannya sebuah diplomasi budaya. 

3. Untuk mengetahui pemanfaatan sda dan sdm Jepang dalam 

berjalannya diplomasi budaya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis  

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat 

mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh 

selama perkuliahan. 

b. Manfaat Praktis  

Dapat menjadi wahana pengetahuan serta acuan bagi peneliti 

selanjutnya yang tertarik untuk meneliti secara mendalam mengenai 

Strategi Diplomasi Budaya Jepang dalam Menarik Wisatawan Muslim 

tahun 2013-2016. 

 

 

 

 


