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ABSTRAKSI 

 

Dalam beberapa dekade terakhir, diplomasi publik menjadi salah satu instrumen 

penting dalam melangsungkan hubungan internasional. Berbeda dengan diplomasi 

tradisional dimana pemerintah merupakan aktor tunggal dari adanya proses 

diplomasi, diplomasi publik melibatkan aktor yang tidak berasal dari pemerintah 

saja, akan tetapi organisasi non pemerintah, media hingga individu dapat terlibat 

dalam proses diplomasi publik itu sendiri. Jepang merupakan salah satu negara 

yang menggunakan instrumen diplomasi publik dalam melangsungkan hubungan 

internsional. Jepang sebaga negara kunjungan pariwisata dengan pengelolaan 

pariwisata terbaik pada tahun 2011 mendapatkan stereotype Jepang sebagai 

negara kunjungan wisata kurang ramah muslim. Melalui upaya diplomasi publik 

pada program Muslim Friendly Tourism, Jepang berusaha merepresentasikan citra 

positif Jepang sebagai negara kunjungan wisata ramah muslim. 

 

Kata Kunci: Diplomasi Publik, Muslim Friendly Tourism, Jepang. 
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ABSTRACT 

 

In the last few decades, public diplomacy has become one of the key instruments 

of international relations. Unlike traditional diplomacy where the government is 

the only actor of the diplomacy process, public diplomacy involves non-

governmental actors, non-governmental organizations, media and individuals can 

be involved in the process of public diplomacy. Japan is one of the countries that 

use the instrument of public diplomacy in establishing international relations. 

Japan as a best tourism management and destination of tourism  in 2011 get 

negative stereotype as a tourism destination less muslim friendly tourism. 

Through the efforts of public diplomacy on the Muslim Friendly Tourism 

program, Japan tries to represent the positive image of Japan as a muslim tourist-

friendly tourism country. 

 

Keywords: Public Diplomacy, Muslim Friendly Tourism, Japan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 latar Belakang  

 World Tourism Organization menyatakan bahwa tourism atau kegiatan 

yang berhubungan dengan pariwisata merupakan salah satu aktifitas ekonomi dan 

fenomena sosial yang terjadi dan semakin gencar dilakukan oleh negara-negara 

yang ada di dunia ini
1
. Dalam beberapa dekade terkhir, pariwisata berkembang 

sangat pesat serta turut menyumbang pemasukan bagi negara-negara dengan 

pengelolaan pariwisata yang baik
2
. Pariwissata mendorong banyak terjadinya 

pergerakan manusia atau individu untuk melakukan sebuah perjalanan wisata, hal 

tersebutlah yang kemudian mendorong terjadinya proses pertumbuhan ekonomi 

dan fenomena-fenomena sosial terjadi pada masyarakat
3
. 

  Jepang merupakan negara dengan pengelolaan wisata terbaik pada tahun 

2011 menurut data dari Country Brand Index
4
. Hal ini menunjukan bahwa 

pariwisata Jepang merupakan sektor penting yang turut menyumbang 

pertumbuhan perekonomian Jepang. Pada tahun 2011 Japan National Tourism 

Organization (JNTO) mencatat sebanyak 6.217.000 wisatwan asing mengunjungi 

Jepang, kemudian pada tahun 2012 sebanyak 8.356.000 wisatawan asing, 2013 

sebanyak 10.362.000 wisatawan asing, 2014 sebanyak 13.412.000 wisatawan 

                                                             
1 “why tourism”. World tourism organization [Media Online] diakses pada 11 Agustus 2017 
mdelalui http://www2.unwto.org/content/why-tourism 
2 ibid 
3
 ibid 

4 Country Brand Index: TOURISM TOP 25 Hal 54 
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asing, 2015 sebanyak 19.736.000 wisatawan asing, dan pada tahun 2016 sebanyak 

23.437.000 wisatwan asing mengunjungi Jepang
5
. 

 Berikut adalah grafik yangg menunjukan pertumbuhan jumlah wisawan 

asing yang berkunjung ke Jepang: 

 

Grafik 1.1 Wisatawan Berkunjung Ke Jepang6 

Fenomena peningkatan jumlah wisatawan yang terjadi tersebut,  juga terjadi pada 

wisatawan muslim yang mengunjungi Jepang, dimana tercatat rata-rata 7,2% per 

tahun terhitung sejak 2004 hingga 2013 wisatawan muslim mengunjungi Jepang 

dan diikuti dengan pertumbuhan yang cukup signifikan pada tahun berikutnya 

yaitu sebanyak 18,7%
7
. 

 Pada tahun 2013 lebih dari 300.000 wisatawan muslim mengunjungi 

Jepang di dominasi oleh wisatwan yang berasal dari kawasan Asia Tenggara
8
. 

Dari total wisatawan muslim yang kemudian mengunjungi Jepang pada tahun 

                                                             
5 “Overseas Residents' Visits to Japan”. Japan-Bound statistic. Diakses pada September 2017 
melalui: https://www.tourism.jp/en/tourism-database/stats/inbound/ 
6 ibid 
7 ”Japan Welcomes Halal” diakses pada 25 September 2017 melalui:  Tourismh 
ttps://www.crescentrating.com/magazine/opinion/3658/japan-welcomes-halal-tourism.html 
8“Halal products draw more Muslim tourists to Japan”. Destianation Nippon. Japan Today [media 
online] diakses pada 4 July 2018 melalui 
http://www.japantoday.com/category/lifestyle/view/halal-products-draw-more-muslim-tourists-
to-japan 



3 
 

2013 tersebut, 65% diantaranya berasal dari Indonesia, Malaysia dan Singapura
9
. 

Pada tahun 2014 terjadi peningkatan pada jumlah wisatawan muslim yang 

berkunjung ke Jepang. Peningkatan wisatwan muslim tersebut masih didominasi 

oleh wisatwan yang berasal dari Asia Tenggara dengan presentase penigkatan 

hingga 7,2% wisatwan yang berasal dari Indonesia, Malaysia dan Singapura
10

. 

Kemudian pada tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah wisatawan muslim yang 

mengunjungi Jepang, peningkatan tersebut terjadi pada jumlah wisatawan yang 

berasal dari Malaysia dan Indonesia. Sebanyak 18,2% atau sekitar 270.000 

wisatawan muslim Malaysia dan sebanyak 30,8% atau sekitar 200.000 wisatawan 

muslim Indonesia mengunjungi Jepang pada tahun 2015
11

.  

 Terjadinya peningkatan jumlah wisatawan muslim yang berkunjung ke 

Jepang sejak tahun 2004-2013 tidak di imbangi dengan ketersedian fasilitas yang 

ramah bagi wisatwan muslim. Minimnya ketersediaan fasilitas ibadah membuat 

wisatwan muslim kesulitan dalam mengakses kebutuhan atau memenuhi 

kewajiban dalam kegiatan ibadahnya. Selain itu jumlah atau pasokan makanan 

halal di Jepang juga sangat terbatas. Masyarakat muslim Jepang maupun 

wisatawan muslim yang berkunjung ke Jepang hanya dapat membeli masakan 

halal pada supermarket atau toko-toko tertentu. Keterbatasan akses terhadap 

kebutuhan halal di Jepang juga dialami oleh pelajar atau mahasiswa Indonesia 

yang sedang melaksanakan study di Jepang pada tahun 2011, pelajar atau 

                                                             
9
ibid 

10“Halal products draw more Muslim tourists to Japan”. Destianation Nippon. Japan Today *media 
online] diakses pada 4 July 2018 melalui 
http://www.japantoday.com/category/lifestyle/view/halal-products-draw-more-muslim-tourists-
to-japan 
11 “Japan embrace muslim visitors to bolster tourism” Aljazera*media-online] diakses pada 4 July 
2018 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.aljazeera.com/indepth/features/2015/12/japan-embraces-muslim-visitors-bolster-tourism-151215112245391.html
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mahasiswa muslim asal Indonesia tersebut mengaku mengalami kesulitan dalam 

mendapatkan akses terhadap makanan halal pada kesempatan sesi interview 

dengan majalah You Study Japan
12

. 

 Pada kesempatan pagelaran Japan Halal Expo yang diselenggarakan pada 

tahun 2014, salah satu eksekutif yang bekerja untuk Japan Halal expo 

mengungkapkan bahwa banyak wisatawan muslim yang kesulitan dalam 

mengakses tempat ibadah dan mendapatkan makanan halal
13

. Hal yang sama juga 

diungkapkan oleh kepala direktur pariwisata Jepang, Chieko Sugikasi. Menurut 

Chieko Sugikasi minimnya fasilitas dan ketersediaan makanan halal di Jepang 

disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat atau pengusaha yang 

bergerak pada sektor pariwisata dan pemerintah Jepang terhadap fasilitas dan 

produk halal yang kemudian hal ini berkontribusi terhadap munculnya stereotype 

Jepang yang kurang ramah terhadap keberadaan masyarakat muslim
14

. 

 Untuk memperbaiki citra negatif tersebut, pemerintah Jepang berupaya 

melakukan langkah diplomasi publik untuk merepresentasikan citra positif Jepang 

sebagai negara kunjungan wisata ramah muslim yang ditujukan kepada pada 

masyarakat muslim. Langkah diplomasi publik Jepang tersebut dilakukan oleh 

pemerintah dengan membentuk program Muslim Friendly Tourism
15

. Muslim 

                                                             
12

 You Study Japan [ majalah online]. Diakses pada 7 Juni 2017 melalui: 
https://youstudyjapan.com/id/magazine/interview/35 
13

 “Japan Wants to Become Muslim-Friendly Country”. TEMPO.CO. Diakses pada 27 Maret 2016 
melalui: https://en.tempo.co/read/news/2014/09/30/074610863/Japan-Wants-to-Become-
Muslim-Friendly-Country 
14

“ Jepang Rayu Wisatawan Indonesia dengan Masjid & Makanan Halal”. CNN Indonesia *media 

online]. Diakses pada 27 Maret  2016 melalui http://www.cnnindonesia.com/gaya-

hidup/20150130180449-269-28625/jepang-rayu-wisatawan-indonesia-dengan-masjid-makanan-

halal/ 
15

“Upaya Menciptakan Jepang yang Ramah Muslim”. Japan National Tourism *media online+. 
diakses pada 27 Maret  2017 melalui http://www.jnto.or.id/muslim_visitors.html 
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Friendly Tourism sendiri memiliki beberapa penjelasan, menurut Duman (2011) 

salah satu akademisi, menjelaskan bahwa Muslim Friendly Tourism merupakan 

aktivitas perjalanan wisata yang dilakukan oleh kaum muslim diluar wilayah 

teritori wilayahnya yang dimana pada wilayah atau teritori tersebut memiliki 

perbedaan yang sangat signifikan pada aktifitas yang dianjurkan atau diajarkan 

oleh ajaran Islam. Akan tetapi wilayah atau teritori tersebut mampu memberikan 

fasilitas agar setiap aktifitas yang dilakukan oleh wisatawan muslim tersebut tetap 

dapat terfasilitasi atau terpenuhi sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh ajaran 

Islam
16

.  

 Kemudian Mohamed Battour menjelaskan bahwa Muslim Friendly 

Tourism merupakan upaya sebuah negara memberikan pengalaman wisata yang 

menyenangkan bagi wisatawan muslim melalui pelayanan ramah muslim 

sehingga wisatawan dapat memperoleh akses untuk melakukan kegiatan 

ibadahnya
17

. Muslim Friendly Tourism sendiri menggambarkan bahwa setiap 

layanan dan produk wisata yang diberikan oleh sebuah negara mampu memenuhi 

standart standart yang telah ditentukan oleh syariat Islam
18

.  

 Perdana menteri Jepang Mr. Shinzo Abe berusaha untuk membuat 

hubungan yang lebih erat dengan negara negara muslim, dimana pada kalender 

acara milik Ministry Of Foreign Affairs (MOFA) Japan tahun 2013 terdapat 

upaya yang menunjukan usaha pemerintah Jepang untuk menarik wisatawan 

                                                             
16Muslim Friendly Tourism: Understanding the Demand and Supply Sides In the OIC Member 
Countries hal 17 
17 Muslim Friendly Tourism. Muslim Friendly Tourim; Best Practice in Non-Muslim Contries. Hal 6 
18

 Muslim Friendly Tourism. Developing and Marketing MFT Products and Services In the OIC 
Member Countries. Hal 29 
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muslim yang berasala dari Indonesia dan Malaysia
19

. Pada lain sisi, pemerintah 

bersama pihak pihak terkait yang bergerak dalam bidang pariwisata serta para 

pengusaha yang berada di Jepang merespon positif adanya tindakan dari 

pemerintah terkait keinginannya untuk menarik wisatawan muslim ke Jepang
20

. 

 Pemerintah Jepang sendiri pada tahun 2013 melalui Japan National 

Tourism Organization (JNTO) melakukan upaya diplomasi publik serta gencar 

memberikan informasi dan promosi wisata ramah muslim mengenai melalui 

website interaktif milik JNTO yang dapat diakses melalui internet
21

. JNTO sendiri 

merupakan lembaga administrasi milik pemerintah Jepang yang berdiri sejak 

tahun 1964 yang bergerak pada bidang pariwisata di Jepang
22

. JNTO memiliki 

beberapa peranan penting dalam kegiatan pariwisata yang ada di Jepang, 

diantaranya adalah untuk mempromosikan pariwisata Jepang, memberikan 

informasi mengenai pariwisata di Jepang, memberikan data statistik mengenai 

pariwisata Jepang serta mendukung konvensi interasional dan event event 

pariwisata yang bersifat domestik maupun internasional
23

.  

 Pada program Muslim Friendly Tourism yang digalakan oleh pemerintah 

Jepang, JNTO mengambil peran penting dimana JNTO berperan sebagai lembaga 

pemerintah yang memberikan segala informasi bagi wisatawan muslim serta 

memberikan edukasi bagi masyarakat Jepang mengenai adanya program 

                                                             
19 “Muslim Tourism To Japan On The Rise”.  Halal Japan. Diakses pada 4 July 2018 melalui: 
http://www.halaljapan.com/muslim-tourism-to-japan-on-the-rise/ 
20 “JAPAN WELCOMES MUSLIM TRAVELERS TO BOOST TOURISM”. Tourism Review Nes. Diakses 
pada 4 July 2018 melalui: https://www.tourism-review.com/japan-attracts-muslim-travelers-
news4840 
21“Halal industry activates Japanese tourism market”. Halal Tourism In Japan. Plusi. Hal 127 | 27 
sampai 128 | 26 
22

“About JNTO” Diaksesmelalui http://www.jnto.go.jp/eng/about/index.html 
23ibid 
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tersebut
24

. Selain memberikan informasi bagi wisatawan muslim yang berkunjung 

ke Jepang, JNTO menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi non-profit 

lainya untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat muslim yang berkunjung 

ke Jepang
25

. Wisatawan yang datang ke Jepang akan diberikan pelayanan yang 

ramah muslim dengan menyajikan makanan halal, informasi mengenai 

keberadaan tempat ibadah serta mengunjungi tempat tempat wisata yang telah 

disediakan fasilitas fasilitas ramah muslim lainnya
26

. 

 Dalam proses meningkatkan pelayanan yang dikhususkan bagi wisatawan 

muslim yang ada di Jepang tersebut, pemerintah Jepang bekerja sama dengan 

beberapa stakeholder yang terdiri dari beberapa Non Profit Organization (NPO), 

para pengusaha pada bidang wisata dan juga masyarakat.
27

 Salah satu NPO di 

Jepang yang aktif mempromosikan sertifikasi halal adalah Nippon Asia Halal 

Association (NAHA)
28

. NAHA merupakan salah satu anggota dari World Halal 

Council (WHC) yang bekerja untuk memberikan sertifikasi halal pada produk 

makanan yang akan di distribusikan
29

. 

 Untuk meningkatkan kepercayaan dan kualitas makanan, NAHA 

membangun hubungan kerjasama dengan Majelis Ugama Islam Singapore 

(MUIS) dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis 

                                                             
24 “Website panduan bagi wisatawan muslim”. Japan Natioanal Tourism. Diakses pada 28 Maret 
2018 melalui: https://www.jnto.or.id/berita-jnto/detail/website-panduan-bagi-wisatawan-
muslim 
25

“Halal industry activates Japanese tourism market”. Halal Tourism In Japan. Plusi. Hal 127 | 27 
sampai 128 | 26 
26ibid 
27 “Upaya Menciptakan Jepang yang Ramah Muslim”. Japan National Tourism *media online+. 
diakses pada 28 Maret 2017 melalui http://www.jnto.or.id/muslim_visitors.html 
28 ibid 
29

 “Member of World Halal Council” World Halal Council * media online+  diakses pada 28 Maret 
2017 melalui http://www.worldhalalcouncil.com/members/npo-japan-halal-association-jha 
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Ulama Indonesia (LPPOM MUI) agar produk makanan yang telah disertifikasi 

dapat membuat konsumen lebih yakin bahwa produk makanan tersebut halal
30

.   

 Perbaikan fasilitas dan pelayanan berikutnya juga diberikan atau dilakukan 

pada hotel dan restoran yang berada di Jepang. Perbaikan fasilitas tersebut 

dilakukan dengan cara memberikan seminar-seminar kepada para pengusaha yang 

bergerak pada sektor pariwisata seperti pemilik hotel dan restoran mengenai 

pengolahan makanan dan pelayanan bagi masyarakat muslim
31

. Seminar-seminar 

tersebut juga melibatkan NAHA dalam  proses pembekalan pada para pengusaha 

hotel dan restoran yang berada di Jepang
32

. 

 Dalam melangsungkan upaya perbaikan fasilitas dan pelayanan pada 

wisatwan muslim, pihak swasta yang didukung oleh pemerintah Jepang juga turut 

berpartisipasi dengan melaksanakan Japan Halal Expo yang bertujuan untuk 

mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan program Friendly Muslim 

Tourism
33

. Japan Halal Expo merupakan salah satu upaya organiser swasta di 

Jepang yang bekerjasama dengan pemerintah Jepang untuk melakukan pameran 

maupun seminar mengenai produk dan wisata halal setiap setahun sekali
34

. Japan 

Halal Expo sendiri dihadiri oleh para pengusaha yang bergerak di sektor 

pariwisata untuk mengikuti seminar yang bertujuan memberikan pemahaman 

terhadap produk halal. Selain dihadiri oleh para pengusaha, Japan Halal Expo 

juga dihadiri oleh masyarakat baik muslim maupun non muslim yang ingin 

                                                             
30

 “Perkembangan Halal di Jepang” HalHalal *media online+ diakses pada 28 Maret 2017 melalui 
http://www.halhalal.com/menikmati-produk-halal-di-negeri-sakura/ 
31 “Upaya Menciptakan Jepang yang Ramah Muslim”. Japan National Tourism *media online+. 
diakses pada 28 Maret 2017 melalui http://www.jnto.or.id/muslim_visitors.html 
32 ibid 
33 “Expo Overview” Japan Halal Expo 2015 *media online+. Diases pada 28 Maret 2017 melalui 
http://japan-halal.jp/expo2015e/ 
34 ibid 
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menikmati masakan halal yang disediakan dalam acara Japan Halal Expo 

tersebut
35

. 

 Upaya Jepang dalam melaksanakan diplomasi publik melalui program 

Muslim Friendly Tourism ini beberapa tujuan, yaitu untuk membangun citra 

positif Jepang sebagai negara yang ramah muslim serta untuk mendorong 

perekonomian melalui sektor pariwisata.   

 Yang pertama, tujuan dibentuknya program Muslim Friendly Tourism 

yang dilakukan oleh Jepang ini adalah untuk membangun citra positif Jepang 

sebagai negara kunjungan wisata yang ramah muslim
36

. Hal tersebut dilakukan 

oleh pemerintah Jepang agar adanya stereotype-stereotype yang menjelaskan 

bahwa Jepang kurang dapat memberikan fasilitas pada masyarakat atau wisatawan 

muslim dapat digantikan dengan citra positif baru yang merepresentasikan bahwa 

Jepang merupakan negara yang ramah muslim melalui program Muslim Friendly 

Tourism
37

. Selain itu diselenggarakannya Muslim Friendly Tourism adalah untuk 

menciptakan masyarakat Jepang yang mampu menjunjung tinggi nilai 

keberagaman yang ada dalam kehidupan bermasyarakat yang ada di Jepang
38

. 

Kemudian tujuan lain dari adanya program Muslim Friendly Tourism 

adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jepang melalui sektor 

                                                             
35 “Expo Overview” Japan Halal Expo 2015 *media online]. Diakses pada 7 April 2017 melalui 
http://japan-halal.jp/expo2015e/ 
36“Upaya Menciptakan Jepang yang Ramah Muslim”. Japan National Tourism *media online+. 
diakses pada 1 April 2017 melalui http://www.jnto.or.id/muslim_visitors.html 
37“Upaya Menciptakan Jepang yang Ramah Muslim”. Japan National Tourism *media online+. 
diakses pada 1 April 2017 melalui http://www.jnto.or.id/muslim_visitors.html 
38 “Purpose”. Halal Japan Expo 2017 Achievement Report. Hal 9 
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pariwisata
39

. Menurut data dari Country Brand Index, Jepang merupakan negara 

dengan pengelolaan wisata terbaik pada tahun 2011. Hal ini menjelaskan bahwa 

sektor pariwisata merupakan sektor penting dalam pertumbuhan perekonomian 

Jepang. Upaya Jepang dalam melangsungkan program Muslim Friendly Tourism 

diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Jepang melalui sektor 

pariwisata, menurut Chieko Sugikasi selaku kepala divisi pariwisata Jepang 

mengungkapkan bahwa  melalui berbagai perbaikan fasilitas umum yang ramah 

muslim di Jepang diharapkan mampu menjaring banyak wisatawan muslim yang 

datang ke Jepang
40

. 

 Pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan oleh negara-negara muslim 

seperti hal nya Bangladesh, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Turki dan negara-

negara dengan mayoritas masyarakat muslim lainnya, memicu pertumbuhan 

ekonomi pada masyarakat dengan tingakat perekonomian menengah keatas
41

. 

Pertumbuhan perekonomian pada negara-negara dengan mayoritas penduduk 

yang beragama muslim tersebut diangggap dapat memicu perilaku konsumtif dari 

pada setiap masyarakatnya yang kemudian hal tersebut direspon oleh negara-

negara non muslim termasuk Jepang untuk menjaring wisatwan muslim tersebut 

untuk berwisata ke Jepang
42

. 

                                                             
39

“ Jepang Rayu Wisatawan Indonesia dengan Masjid & Makanan Halal”. CNN Indonesia *media 
online]. Diakses pada 27 Maret  2016 melalui http://www.cnnindonesia.com/gaya-
hidup/20150130180449-269-28625/jepang-rayu-wisatawan-indonesia-dengan-masjid-makanan-
halal/ 
40 ibid 
41“Muslim Friendly Tourism Overview”. Muslim Friendly Tourism (MFT):Understanding the Supply 
and Demand Sides In the OIC Member Countries. Hal 19 
42ibid 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana upaya diplomasi publik Jepang melalui program Muslim 

Friendly Tourism untuk membangun citra positif Jepang sebagai negara 

kunjungan wisata ramah muslim pada tahun 2013-2017? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana diplomasi 

Jepang melalui program Muslim Friendly Tourism Untuk menciptakan citra 

positif Jepang sebagai negara kunjungan wisata ramah muslim. 

1.4 Manfaat 

Adapun dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat, 

baik dari segi akademis dan segi praktis, diantaranya adalah: 

1.4.1 Manfaat Praktis 

1.1 Dapat menambah wawasan tentang instrumen tertentu yang dapat 

dimanfaatkan oleh negara untuk menjalankan diplomasi publik 

1.2 Dapat memperkaya contoh mengenai spesifikasi diplomasi publik 

melalui sebuah penyelenggaraan program oleh pemerintah dalam 

kajian studi Hubungan Internasional  

1.4.2 Manfaat Akademis 

2.1 Sebagai bahan kajian dalam membangun pemikiran dan 

pengembangan khususnya ilmu Hubungan Internasional dan ilmu 

pengetahuan pada umumnya.  
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2.2 Sebagai bekal pengetahuan bagi peneliti dalam mengembangkan 

kemampuan berpikir dan menganalisis suatu permasalahan 

2.3 Menambah informasi bagi peneliti selanjutnya yang berminat 

melakukan penelitian dengan materi yang sama. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Untuk menjawab rumusan masalah, penulis melakukan kajian terhadap 

studi terdahulu serta referensi lain yang memiliki keterkaitan dengan fenomena 

ataupun konsep yang akan digunakan oleh penulis. 

2.1 Studi Terdahulu 

 Untuk memperdalam kajian pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, 

penulis melaukan kajian terhadap studi terdahulu yang memiliki keterkaitan  

dengan fenomena dan konsep  yang digunakan oleh penulis. Dalam peneilitian ini, 

penulis merujuk pada dua referensi kajian yang telah  dilakukan oleh peneliti lain. 

 Studi terdahulu yang pertama, penulis menggunakan penelitian milik Anh 

Dung Bui dari University of Leeds Inggris yang berjudul Public Diplomacy In 

Asean The cases of Vietnam and Singapore. Penelitian yang dilakukan oleh Anh 

Dung Bui tersebut menggunakan 3 dimensi milik Joseph S Nye yaitu daily 

communication, strategic communication dan relationship building
43

. 

 Dalam tulisannya, Anh Dung Bui melihat proses diplomasi publik yang 

dilakukan oleh Vietnam dan Singapore pada skala regional, dimana kedua negara 

tersebut melakukan diplomasi publik melalui pendekatan budaya untuk mencapai 

kepentingan nasionalnya masing masing
44

. Vietnam melakukan upaya diplomasi 

publik untuk terciptanya citra positif Vietnam serta tercapainya kepentingan 

                                                             
43

(2011) Public Diplomacy In Asean The cases of Vietnam and Singapore 
44(2011) Public Diplomacy In Asean The cases of Vietnam and Singapore 
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nasional Vietnam, sedangkan Singapore melakukan upaya diplomasi publik untuk 

mendapatkan posisi vital di Asean
45

.  

 Pada dimensi pertama mengenai komunikasi dan pemberian informasi, 

Vietnam melakukan pemberian informasi dan meluruskan misinformasi terkait 

kepentingan nasional Vietnam melalui media dalam negeri maupun luar negeri. 

Sedangkan Singapura melakukan proses komunikasi pada kesempatan 

penyelenggaraan forum yang dihadiri berbagai negara dari berbagai regional agar 

tercapai kepentingan nasionalnya sebagai negara dengan posisi vital di Asean
46

. 

 Pada dimesi kedua mengenai pertukaran informasi serta strategi 

komunikasi, Vietnam dan Singapura melakukan berbagai upaya pertukaran 

informasi dan komunikasi terkait sosial budaya, ekonomi dan politik dengan 

negara lain. Dengan terjalinnya hubungan baik dengan negara lain, maka akan 

lebih mudah melangsungkan upaya diplomasi publik serta tercapai kepentingan 

nasionalnya
47

. 

 Pada dimensi ketiga mengenai kolaborasi atau kerjasama yang 

berkelanjutan, Vietnam dan Singapura melangsungkan upaya kerjasama yang 

berkelanjutan agar tercipta hubungan baik dengan negara lainya, hal tersebut 

dilakukan agar komunikasi yang terjalin dapat tetap terjaga dan menjadi hubungan 

yang saling menguntungkan
48

.  

 Kemudian Ang Dung Bui juga menjelaskan bahwa upaya diplomasi publik 

yang dilakukan oleh kedua negara tersebut melibatkan peran pemerintah dan non 

                                                             
45ibid 
46 ibid 
47

 ibid 
48 (2011) Public Diplomacy In Asean The cases of Vietnam and Singapore 
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pemerintah, dimana kedua elemen tersebut saling berkolaborasi sehingga mampu 

melaksanakan upaya diplomasi publik tersebut
49

. 

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang 

dilakukan oleg Anh Dung Bui, penulis memiliki kesamaan dalam penggunaan 

konsep diplomasi publik dimana konsep diplomasi publik tersebut dijelaskan 

melalui 3 dimensi seperti yang telah di jelaskan oleh Joseph S Nye.  

 Studi terdahulu yang kedua, penulis menggunakan laporan Standing 

Committee for Economic and Comercial of the Organization of Islamic 

Cooperation (COMCEC) mengenai program muslim friendly tourism pada 

negara-negara anggota Organization of Islamic Conference (OIC). Pada laporan 

tersebut menjelaskan program Muslim Friendly Tourism melalui analisis supply 

and demand pada setiap anggota OIC,  penulis memilih salah satu negara dengan 

penyelenggaraan program muslim tourism yang berhasil yaitu Singapura. 

 Singapura merupakan salah satu negara yang berhasil menyelenggarakan 

program Muslim Friendly Tourism dimana Singapura mampu melayani berbagai 

kebutuhan baik bagi wisatawan muslim maupun non-muslim yang berkunjung ke 

Singapura
50

. Dengan jumlah penduduk muslim yang hanya berkisar pada 15% 

dari total jumlah penduduk, Singapura mampu memgetri akan kebutuhan 

wisatawan muslim yang berkunjung ke Singapura
51

. Singapura sendiri 

menargetkan wisatawan asal Timur Tengah, Indonesia, Malaysia dan Brunai 

dimana negara-negara tersebut memiliki populasi masyarakat muslim yang 

                                                             
49 ibid 
50 (2016) Standing Committee for Economic and Comercial of the Organization of Islamic 
Cooperation (COMCEC). Muslim Friendly Tourism : Understanding the Demand and Supply Sides 
in the OIC Member Countries 
51 ibid 
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dominan. Selain itu letak geografis yang berdekatan menjadikan alasan negara-

negara tersebut menjadi target dari adanya program Muslim Friendly Tourism 

yang dijalankan oleh Singapura
52

. 

 Laporan tersebut diatas, menjelaskan keberhasilan penyelenggaraan 

Singapura dalam menjalankan program Muslim Friendly Tourism melalui analisa 

supply and demand, dimana pada setiap analisisnya menjelaskan apa saja alasan 

yang kemudian mendorong wisatwan muslim untuk berkunjung ke Singapura. 

 Pada Demind side analysis, ada beberapa faktor yang kemudian 

menjadikan alasan dan motivasi apas yang membuat wisatwan muslim 

berkunjung dan berwisata ke Singapura. 

 Yang pertama mengenai religius travel, dimana setiap wisatwan yang 

berkunjung ke Singapura tidak berkunjung atau berwisata untuk alasan wisata 

religi
53

. 

 Yang kedua mengenai perjalanan wisata atau liburan, liburan atau 

berwisata merupakan motivasi paling utama para wisatawan untuk berkunjung ke 

Singapura. Selain itu biaya penerbangan yang murah yang disediakan oleh jasa 

penerbangan setempat mendorong motivasi negara-negara target dari adanya 

progarm tersebut untuk datang ke Singapura
54

. 

                                                             
52 (2016) Standing Committee for Economic and Comercial of the Organization of Islamic 
Cooperation (COMCEC). Muslim Friendly Tourism : Understanding the Demand and Supply Sides 
in the OIC Member Countries 
53 ibid 
54 (2016) Standing Committee for Economic and Comercial of the Organization of Islamic 
Cooperation (COMCEC). Muslim Friendly Tourism : Understanding the Demand and Supply Sides 
in the OIC Member Countries 
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 Yang ketiga mengenai tujuan untuk berbisnis, Singapura merupakan salah 

satu negara tujuan untuk melaukan investasi terbaik, dimana Singapura 

merupakan pusat pergerakan ekonomi yang terjadi di Asia Tenggara. Hal tersebut 

membuat pelaku bisnis pada negara-negara target berkunjung atau melakukan 

investasi ke Singapura
55

. 

 Yang keempat adalah mengenai tujuan untuk keperluan kesehatan atau 

medis, Singapura menjadi negara rujukan untuk keperluan kesehatan atau medis 

dengan tenaga profesional serta alat alat medis terbaru sehingga banyak menarik 

perhatian bagi pasien luar negeri yang kemudian berobat ke Singapura
56

. 

Pada supply side analysis, ada beberapa faktor yang kemudian menjadikan 

wisatwan muslim berkunjung dan berwisata ke Singapura. 

Yang pertama mengenai layanan yang terdapat pada terminal transportasi, 

pemerintah memberikan berbagai fasilitas ibadah dan makanan halal bagi 

wisatawan muslim yang berkunjung ke Singapura. Seperti halnya di bandara 

Changi yang merupakan bandara utama yang berada di Singapura yang 

menyediakan tempat beribadah dan tentunya makanan halal
57

. 

Yang kedua mengenai layanan perjalanan bagi wisatawan muslim, 

penerbangan lokal yang memberikan pelayanan ramah muslim dengan 

menyediakan makanan halal yang diperuntukan bagi penumpang muslim
58

. 

                                                             
55 ibid 
56 ibid 
57 (2016) Standing Committee for Economic and Comercial of the Organization of Islamic 
Cooperation (COMCEC). Muslim Friendly Tourism : Understanding the Demand and Supply Sides 
in the OIC Member Countries 
58 ibid 
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Yang ketiga mengenai layanan ramah muslim yang tersedia pada fasilitas 

umum, seperti halnya hotel dan restoran di Singapura saat ini telah menyediakan 

fasilitas ibadah serta makanan halal yang telah memiliki sertifikat halal
59

. 

Laporan COMCEC mengenai program Muslim Friendly Tourism pada 

negara-negara OIC tersebut, memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan 

dibahas oleh penulis yaitu dalam hal topik utama yang membahas mengenai halal 

tourism dan memberikan kontribusi pada penilitian yang dilakukan oleh penulis 

pada pemahaman mengenai program muslim friendly tourism itu sendiri terkait 

kebutuhan khusus yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk memberikan 

pelayanan ramah muslim bagi wisatawan muslim. Tetapi dalam laporan yang 

dilakukan tersebut diatas memiliki perbedaan yang cukup signifikan, dimana 

perbedaan tersebut terletak pada bagaimana supply and demand dari adanya 

program Muslim Friendly Tourism. Sedangkan pada penelitian yang dibahas oleh 

penulis, penulis menekankan pada bagaimana diplomasi publik pemerintah 

Jepang dalam menjalankan program muslim friendly tourism sebagai upaya 

diplomasi publik. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
59 ibid 
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Tabel 2.1 

Tabel Studi Terdahulu 

Judul Persamaan Perbedaan Kontribusi 

Public Diplomacy 

In Asean The cases 

of Vietnam and 

Singapore 

Menggunakan tiga 

dimesi pada konsep  

diplomasi publik 

Penelitian milik 

Ang Dung Bui 

menjelaskan  

diplomasi publik 

yang dilakukan 

pada skala regional, 

sedangkan penulis 

menggunakan 

konsep diplomasi 

publik milik Joseph 

S Nye untuk 

menjelsaskan 

diplomasi publik 

Jepang. 

Membantu 

prnulis 

memahami 

konsep 

diplomasi 

publik milik 

Joseph S Nye  

Standing Committee 

for Economic and 

Comercial of the 

Organization of 

Islamic Cooperation 

(COMCEC). 

Muslim Friendly 

Tourism : 

Understanding the 

Demand and Supply 

Sides in the OIC 

Member Countries 

Membahas program 

Muslim Friendly 

Tourism. 

Laporan COMCEC  

menjelaskan  

menjelaskan 

program Muslim 

Friendly Tourism 

melalui analisis 

supply and demand 

sedangkan penulis 

menggunakan 

konsep diplomasi 

publik milik Joseph 

S Nye untuk 

menjelsaskan 

diplomasi publik. 

Membantu 

penulis 

memahami 

program 

Muslim 

Friendly 

Tourism 

 

2.2 Definisi Konsep Muslim Friendly Tourism 

 Beberapa akademisi memberikan beberapa definisi terkait adanya Muslim 

Friendly Tourism dengan mempelajari berbagai elemen yang membentuk serta 

bagaimana dampak dari adanya wisata ramah muslim tersebut
60

. Dibawah ini 

merupakan beberapa definisi yang dibentuk oleh beberapa akademisi terkait 

                                                             
60

 Muslim Friendly Tourism: Understanding the Demand and Supply Sides In the OIC Member 
Countries hal 17 
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Muslim Friendly Tourism berdasarkan dampak dampak yang telah terjadi dalam 

kehidupan bermasyarakat.  

According to Duman (2011) Islamic tourism can be defined as “the 

activities of Muslims traveling to and staying in places outside their usual 

environment for not more than one consecutive year for participation of those 

activities that originate from Islamic motivations which are not related to the 

exercise of an activity remunerated from within the place visited”61. 

Menurut Duman, Islamic Tourism dapat didefinisikan sebagai kegiatan 

wisata yang dilakukan oleh wisatawan muslim diluar wilayahnya wilayah atau 

teritori tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan pada aktifitas yang 

dianjurkan atau diajarkan oleh ajaran Islam
62

. Akan tetapi wilayah atau teritori 

tersebut mampu memberikan fasilitas agar setiap aktifitas yang dilakukan oleh 

wisatawan muslim tersebut tetap dapat terfasilitasi atau terpenuhi sesuai dengan 

apa yang dianjurkan oleh ajaran Islam
63

. 

As a niche market “halal friendly” tourism includes; halal hotels, 

halal transport (halal airlines), halal food restaurants, halal tour 

packages and halal finance. Therefore, halal tourism consists of different 

sectors which are related with each other
64

. 

Menurut Akyol dan Kilinc, Halal Friendly merupakan sebuah produk 

pasar yang dimana didalamnya terdapat halal hotel, halal transport, makanan 

halal, paket perjalanan halal dan keuangan halal
65

. Oleh karena itu, pariwisata 

                                                             
61 Muslim Friendly Tourism: Understanding the Demand and Supply Sides In the OIC Member 
Countries hal 17 
62 ibid 
63 ibid 
64

 ibid 
65 ibid 
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halal merupakan sebuah hubungan yang saling terkait antara sektor yang satu 

dengan sektor yang lainnya
66

. 

Halal tourism as offering tour packages and destinations that are 

particularly designed to cater for Muslim considerations and address 

Muslim needs
67

. 

Menurut Sureerat, Halal Tourism merupakan sebuah upaya penawaran 

paket wisata dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan kusus oleh 

wisatawan muslim
68

. 

Dalam upaya menjawab mengenai kebutuhan dan layanan serta produk 

produk halal bagi wisatawan muslim, beberapa literatur dan akademisi 

menggunakan istilah Halal Tourism dan Islamic Tourism. Dalam 

perkembangannya negara negara yang tergabung dalam Committee for Economic 

and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation 

(COMCEC) memberikan pemahamam mengenai Muslim Friendly Tourism 

merupakan kegiatan Halal Tourism yang dimana memiliki definisi sebagai 

kegiatan pariwisata yang tidak memberikan kompromi terhadap kebutuhan agama 

mereka (Islam) ketika bepergian untuk melakukan sebuah tujuan wisata
69

. 

 Dalam laporan COMCEC, Muslim Friendly Tourim merupakan sebuah 

produk yang kemudian akan berujung pada industry profesional
70

. Muslim 

Friendly Tourism sendiri saat ini telah memiliki landasan landasan untuk 

                                                             
66

 Muslim Friendly Tourism: Understanding the Demand and Supply Sides In the OIC Member 
Countries hal 17 
67 ibid 
68 ibid 
69 (2016) Standing Committee for Economic and Comercial of the Organization of Islamic 
Cooperation (COMCEC). Muslim Friendly Tourism : Developing and Marketing MFT Products and 
Services In the OIC Member Countries 
70 ibid 
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memberikan penawaran-penawaran mengenai produk-produk serta layanan 

pariwisata yang mampu mengakomodir kebutuhan wisatawan muslim
71

. 

Sementara itu dalam praktiknya masih banyak pihak pihak yang menyebut atau 

menggunakan istilah Halal Tourism dan Muslim Friendly Tourism secara 

bergantian untuk mendeskripsikan layanan dan produk yang mampu mencakup 

spektrum kepatuhan Syariah
72

. 

2.3 Definisi Konsep Diplomasi Publik 

  Dalam beberapa dekade terakhir, diplomasi publik menjadi salah satu 

instrumen penting dalam melangsungkan hubungan internasional. Berbeda dengan 

diplomasi tradisional dimana pemerintah merupakan aktor tunggal dari adanya 

proses diplomasi, diplomasi publik melibatkan aktor yang tidak berasal dari 

pemerintah saja, akan tetapi organisasi non pemerintah, media hingga individu 

dapat terlibat dalam proses diplomasi publik itu sendiri
73

. 

 Istilah diplomasi publik pertama kali dicetuskan oleh Edmund Gullion 

pada tahun 1965, diplomasi publik diartikan oleh Edmund Gullion sebagai  

berikut
74

: 

 Public diplomacy . . . deals with the influence of public attitudes on 

the formation and execution of foreign policies. It encompasses 

dimensions of international relations beyond traditional diplomacy; the 

cultivation by governments of public opinion in other countries; the 

interaction of private groups and interests in one country with another; 

the reporting of foreign affairs and its impact on policy; communication 

between those whose job is communication, as diplomats and foreign 

correspondents; and the process of intercultural communications. 

                                                             
71 ibid 
72 ibid 
73 Rasmussen, Ivan W. (2009) Towards A Theory Of Public Diplomacy: A quantitative study of 
public diplomacy and soft power. Hal 2-3 
74 ibid 
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 Diplomasi publik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengaruh 

sikap publik terhadap pembentukan dan implementasi dari adanya kebijakan luar 

negeri yang dilaksanakan oleh pemerintah
75

. Hal tersebut meliputi dimensi 

hubungan internasional diluar diplomasi tradisional yang terdiri dari adanya upaya 

pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap opini publik yang 

terdapat pada suatu negara; interaksi antar kelompok kepentingan dengan private 

groups pada satu negara dengan negara lainya; pelaporan hubungan luar negeri 

dan dampaknya pada suatu negara;  kegiatan komunikasi antar diplomat dan 

koresponden asing serta proses komunikasi antar budaya
76

. 

 Kemudian Mark Leonard menjelaskan bahwa diplomasi publik merupakan 

proses komunikasi antar negara yang kemudian menitik beratkan pada proses 

membangun relasi; memahami kepentingan budaya, masyarakat dan negara lain; 

menyampaikan sudut pandang pada pihak lain; mengkoreksi serta meluruskan 

adanya kesalah pahaman dalam suatu hubungan; serta membangun upaya dengan 

pihak lain untuk dapat saling bekerjasama
77

. 

 Mark Leonard menjelaskan adanya empat tujuan dalam adanya aktifitas 

diplomasi publik
78

. Empat tujuan tersebut diantaranya adalah:  

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat pada negara tertentu (membuat 

masyarakat berpikir, menambah wawasan maupun citra dan merubah 

pemikiran seseorang terhadap negara tertentu) 

                                                             
75 ibid 
76 ibid 
77Leonard Mark, Catherine Stead, dan Conrad Smewing. (2002) Public Dilpomascy. London: The 
Foreign Policy. Hal 8 
78

Leonard Mark, Catherine Stead, dan Conrad Smewing. (2002) Public Dilpomascy. London: The 
Foreign Policy. Hal 9-10 
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2. Meningkatkan apresiasi masyarakat pada negara tertentu (menciptakan 

citra positif serta membuat pihak lain berpikir atau melihat suatu 

permasalahan dengan sudut pandang yang sama) 

3. Melibatkan masyarakat secara langsung untuk dapat berinteraksi dengan 

negara lain agar tercipta suatu hubungan atau relasi yang kuat.  

4. Untuk mempengaruhi masyarakat maupun individu 

Tujuan yang telah dijelaskan oleh Mark Leonard diatas dapat tercapai jika 

pemerintah suatu negara mampu melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaan 

proses diplomasi publik. Dalam hal ini pemerintah akan sulit mencapai tujuan dari 

adanya diplomasi publik jika hanya menggunakan proses penyampaian informasi 

yang bersifat one-dimensional. Oleh karena itu perlu adanya proses penyampaian 

informasi dua arah dimana pemerintah suatu negara harus melibatkan banyak 

aktor dalam penyampaian informasi dari adanya proses diplomasi publik 

tersebut
79

. 

 Mengacu dari pendapat Mark Leonard mengenai pentingnya penyampaian 

informasi yang tidak bersifat one-dimensional dalam aktifitas diplomasi publik, 

Joseph Nye dalam tulisannya menjelaskan bahwa terdapat tiga dimensi yang 

memiliki peranan penting dalam proses diplomasi publik yang akan dilakukan 

oleh sebuah negara. Tiga dimensi tersebut diantaranya adalah daily 

                                                             
79
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communication, strategic communication, serta development of lasting 

relationship
80

. 

Setiap dimensi yang dijelaskan oleh Joseph Nye memiliki peranan penting 

dalam mendorong suksesnya diplomasi publik yang dilakukan oleh suatu 

negara
81

. Berikut penjelasan dari ke-tiga dimensi oleh Joseph Nye: 

 Daily Communication 

Daily Communication, yaitu penyampaian  informasi berkala mengenai 

adanya sebuah kebijakan oleh pemerintah baik kebijakan luar negeri maupun 

domestik oleh suatu negara
82

. Setelah proses pembuatan kebijakan telah selesai, 

tahap pertama yang harus dilakukan pemerintah pada negara adalah 

melangsungkan pers tehadap sebuah kebijakan yang telah dicetuskan
83

. Tetapi 

pada umumnya pers yang dilakukan oleh pemerintah ini berfokus pada pemberian 

informasi kepada pers domestik dan menjadi bagian penting dalam proses 

pelaksanaan dari adanya diplomasi
84

. Selanjutnya jika tahap pertama telah selesai, 

pemerintah juga harus memberikan informasi mengenai kebijakan yang telah 

dicetuskan pada pers asing, hal tersebut harus dilakukan oleh pemerintah agar 

kebijakan yang telah dicetuskan mendapat respon dari publik asing yang 

diharapkan mampu berimplikasi terhadap kebijakan yang telah diambil
85

. 

 Strategic Communication 

                                                             
80
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Strategic Communication, pada dimensi Strategic Communication 

pemerintah perlu melakukan adanya kampanye kebijakan yang telah dicetuskan 

dengan menciptakan suatu set tema sederhana yang kemudian mampu mewakili  

dan mendorong suksesnya kebijakan yang telah dicetuskan oleh pemerintah, 

kampanye kebijakan ini dilaukan sepanjang tahun oleh pemerintah yang 

bersinergi dengan masyarakat
86

. Dengan melaukan kampanye kebijakan melalui 

penyelenggaraan suatu set tema sederhana tersebut, diharapkan kebijakan yang 

dilakukan oleh pemerintah akan mendapat respon dari adanya publik asing yang 

kemudian tentunya akan berimplikasi pada pembentukan persepsi baru dari 

adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah
87

. 

 Development of Lasting Relationship 

Development of Lasting Relationship, merupakan dimensi terakhir yang 

dijelaskan oleh Joseph Nye. Pada dimensi terakhir ini memiliki penjelasan 

pentingnya menciptakan sebuah hubungan atau relasi yang berkelanjutan yang 

bersifat jangka panjang dengan aktor penting terkait berlangsungnya sebuah 

upaya diplomasi publik
88

. Setiap individu dalam suatu negara dapat berperan 

penting dari adanya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah; pertukaran 

pelajar, pelatihan, seminar, konfrensi dan tentunya akses terhadap media
89

. Hal 

tersebut perlu dilakukan oleh pemerintah agar dengan adanya hubungan yang baik 

antar negara yang menekankan pada hubungan antar individu pada negara yang 
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melakukan diplomasi dapat mendorong suksesnya kebijakan atau diplomasi yang 

dilakukan oleh sebuah negara. 

2.4 Operasionalisasi Konsep 

 Penulis akan menganalisa program Muslim Friendly Tourism sebagai 

upaya dilpomasi publik Jepang dalam membentuk citra positif Jepang yang ramah 

muslim bagi masyarakat muslim maupun wisatawan muslim di Jepang sebagai 

suatu variabel. Dengan indikator-indikator yang telah ada, penulis akan 

menjelaskan bagaimana upaya diplomasi publik Jepang melalui program Muslim 

Friendly Tourism dalam membentuk citra positif Jepang yang ramah muslim. 

 Diplomasi publik dalam kasus ini merupakan diplomasi publik yang 

kemudian dilakukan atau dijalankan oleh pemerintah Jepang melalui Japan 

National Tourism Organization yang bekerjasama dengan beberapa stakeholder 

yang terdiri dari NPO hingga masyarakat umum. Diplomasi publik selanjutnya 

yang dimaksud dalam kasus ini adalah penyelenggaraan dari adanya program 

Muslim Friendly Tourism sebagai salah satu upaya Jepang dalam meningkatkan 

income atau pendapatan dari segi perekonomian Jepang melalui sektor pariwisata, 

dimana dengan dilaksanakannya program Muslim Friendly Tourism diharapkan 

mampu menarik wisatawan muslim di berbagai belahan dunia untuk berkunjung 

ke Jepang yang akan berimplikasi pada peningkatan income Jepang. 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep diplomasi publik oleh 

Joseph Nye untuk menjelaskan upaya diplomasi publik Jepang melalui program 

Muslim Friendly Tourism. Menurut Joseph Nye tiga dimensi yang telah dijelaskan 

memiliki peranan penting dlam mendorong suksesnya suatu diplomasi publik 
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yang dilakukan oleh sebuah negara. Ketiga konsep tersebut yaitu, Daily 

Communication, Strategic Communication dan Development of Lasting 

Relationship. 

 Daily Communication, menekankan pentingnya penyampaian informasi 

terkait kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah melalui melalui media. Pada 

dimensi ini, penulis akan menjelaskan mengenai proses penyampaian informasi 

dari adanya program Muslim Friendly Tourism melalui Media massa dalam negeri 

berupa media online serta televisi dan media luar negeri berupa sosial media 

(website interaktif milik JNTO dan Halal Media Japan serta facebook, intagram 

dan youtube) yang bertujuan untuk menyampaikan informasi program sehingga 

informasi yang diberikan oleh pemerintah tersebut dapat dikonsumsi oleh 

masyarakat Jepang maupun wisatwan asing khususnya wisatawan muslim yang 

akan berkunjung ke Jepang. Dengan demikian upaya pemerintah Jepang melalui 

dimensi Daily Communication mampu mendorong upaya diplomasi publik yang 

dilakukan. 

 Strategic Communication, menekankan adanya kampanye kebijakan yang 

telah dicetuskan dengan menciptakan suatu set tema sederhana yang kemudian 

mampu mewakili  dan mendorong suksesnya kebijakan yang telah dicetuskan oleh 

pemerintah. Tujuanya adalah untuk menyampaikan nilai-nilai mengenai Halal 

Tourism yang akan berimplikasi pada dukungan terhadap program Muslim 

Friendly Tourism. Pada dimensi ini, penulis akan menjelaskan mengenai 

kerjasama pemerintah dengan organiser swasta lokal yang mampu 

menyelenggarakan suatu vestifal yang dimana festival tersebut mendorong atau 

mendukung kebijakan pemerintah mengenai program Muslim Friendly Tourism 
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yang dikemas dalam bentuk Japan Halal Expo. Penyelenggaraan festival Japan 

Halal Expo ini ditujukan sebagai sarana diskusi dan pertukaran informasi 

mengenai pelayanan ramah muslim serta wisata halal. 

Development of Lasting Relationship menekankan pentingnya 

menciptakan sebuah hubungan atau relasi yang berkelanjutan yang bersifat jangka 

panjang dengan aktor penting terkait berlangsungnya sebuah upaya diplomasi 

publik. Pada dimensi ini, penulis akan menjelaskan mengenai peran masyarakat 

Jepang sebagai agen dari adanya diplomasi publik yang berperan dan terlibat  

secara langsung dalam penyelengaraan program Muslim Friendly Tourism. 

Perbaikan fasilitas yang ramah muslim serta ketersedian makanan halal dan 

kemudahan akses informasi dalam program Muslim Friendly Tourism ini 

melibatkan banyak pihak dengan harapan program tersebut dapat berlangsung 

dengan baik serta mampu mereprestasikan Jepang sebagai negara kunjungan 

wisata ramah muslim. Kemudian penulis juga akan menjelaskan kerjasama 

pemerintah dengan berbagai pihak seperti kerjasama pemerintah Jepang dengan 

aktor non-pemerintah baik asing maupun lokal terkait program Muslim Friendly 

Tourism hingga individu untuk mendorong suksesnya program Muslim Friendly 

Tourism. Dengan terciptanya hubungan berkelanjutan dengan aktor penting baik 

lokal maupun asing maka dapat mendorong terciptanya citra positif Jepang 

sebagai negara kunjungan wisata yang yang ramah muslim. 
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Tabel 2.2 

Tabel Operasionalisasi konsep 

No Konsep Variabel Indikator Operasionalisasi Konsep 

1   

 

 

 

 

Diplomasi 

Publik Jepang 

Daily 

Communication 

Penggunaan media dalam 

dan luar negeri sebagai 

upaya penyampaian 

informasi berkala 

Media massa dalam negeri berupa media online serta televisi 

dan media luar negeri berupa sosial media (website interaktif 

milik JNTO dan Halal Media Japan serta facebook, 

instagram dan youtube) yang bertujuan untuk menyampaikan 

informasi program 

2 Strategic 

Communication 

Pengembangan suatu set 

tema sederhana melalui 

penyelenggaraan festival 

Penyelenggaraan festival Japan Halal Expo oleh pihak 

swasta Jepang yang bekerjasama dengan Pemerintah Jepang 

yang ditujukan sebagai sarana diskusi dan pertukaran 

informasi mengenai pelayanan ramah muslim serta wisata 

halal 
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3  

 

 

 

Development of 

Lasting 

Relationship 

Memberikan Edukasi 

dalam penyelenggaraan 

seminar serta akses 

terhadap media 

Peran asosiasi non pemerintah lokal terkait penyelengaraan 

program muslim friendly tourism melalui pemberian 

pelatihan serta seminar kepada pihak pihak yang bergerak 

dalam bidang pariwisata serta akses terhadap media yang 

dikembangkan oleh aktor non pemerintah 

Membangun hubungan  

kerjasama dengan pihak-

pihak terkait yang bersifat 

berkelanjutan 

Kerjasama aktor non-pemerintah baik asing maupun lokal 

terkait program Muslim Friendly Tourism 
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Bagaimana upaya diplomasi publik Jepang melalui program Muslim Friendly Tourism untuk 

membangun citra positif Jepnagsebagai negara kunjungan wisata ramah muslim pada tahun 2013? 

 

Diplomasi publik Jepang melalui program Muslim Friendly Tourism untuk membangun citra positif Jepnagsebagai negara 

kunjungan wisata ramah muslim pada tahun 2013-2107 

Media massa dalam negeri berupa 

media online serta televisi dan media 

luar negeri berupa sosial media (website 

interaktif milik JNTO dan Halal Media 

Japan serta facebook, intagram dan 

youtube) yang bertujuan untuk 

menyampaikan informasi program 

Citra positif Jepang sebagai 
negara kunjungan wisata ramah 
muslim 

Penggunaan media dalam dan luar negeri 
sebagai upaya penyampaian informasi 
berkala 

Membangun hubungan  kerjasama 
dengan pihak-pihak terkait yang 
bersifat berkelanjutan 

 

Memberikan Edukasi dalam 

penyelenggaraan seminar serta akses 

terhadap media 

Kerjasama aktor non-

pemerintah baik asing 

maupun lokal terkait 

program Muslim Friendly 

Tourism 

Penyelenggaraan festival Japan Halal Expo 

oleh pihak swasta Jepang yang 

bekerjasama dengan Pemerintah Jepang 

yang ditujukan sebagai sarana diskusi dan 

pertukaran informasi mengenai pelayanan 

ramah muslim serta wisata halal 

Peran asosiasi non pemerintah 

lokal terkait penyelengaraan 

program muslim friendly tourism 

melalui pemberian pelatihan 

serta seminar kepada pihak 

pihak yang bergerak dalam 

bidang pariwisata serta akses 

terhadap media yang 

dikembangkan oleh aktor non 

pemerintah 

Daily communication Strategic communication Development of lasting relationship 

Menggunakan upaya Diplomasi publlik Target publik asing Aktor pemerintah dan masyarakat Jepang 

2.5 Alur Pemikiran Penelitian 

Konsep diplomasi publik Joseph S Nye 

Jepang sebagai negara kunjungan wisata dan negara dengan pengelolaan 

pariwisata terbaik pada tahun 2011 mendapatkan stereotype sebagai negara 

yang kurang ramah bagi wisatwan muslim 

Pengembangan suatu set tema sederhana 
melalui penyelenggaraan festival 
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2.6 Argumen Utama 

 Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penulis membuat argumen utama 

sebagai berikut: 

 Melalui program Muslim Friendly Tourism yang telah dilangsungkan sejak 

tahun 2013-2017, pemerintah Jepang berupaya merepresentasikan citra positif 

Jepang sebagai negara kunjungan wisata yang ramah muslim. Dalam upaya 

membentuk citra positif sebagai negara kunjungan wisata ramah muslim, 

pemerintah Jepang menggunakan tiga aspek dimensi diplomasi publik yaitu daily 

communication, strategic communication, serta development of lasting 

relationship. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana penulis ingin 

menjelaskan bagaimana diplomasi publik pemerintah Jepang dalam membentuk 

citra positif sebagai negara kunjungan wisata yang ramah muslim melalui 

program Muslim Friendly Tourism. Jenis penelitian deskriptif merupakan sebuah 

penelitian yang berisi tentang sebuah deskripsi dan penjelasan secara menyeluruh 

mengenai sebuah isu tertentu atau persoalan yang diteliti. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada analisis bagaimana diplomasi publik Jepang 

dalam menciptakan citra positif Jepang sebagai negara yang ramah muslim 

melalui program muslim friendly tourism. Waktu atau periode penelitian yang 

digunakan oleh penulis yaitu dimulai pada tahun 2013, dimana pada tahun 2013 

merupakan tahun dimana program muslim friendly tourism dilaksanakan oleh 

pemerintah Jepang. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan penulis dalam mendukung penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah diolah oleh penulis sehingga 

penulis menggunakan data yang sebelumnya telah diolah tersebut. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan data dari berbagai sumber seperti buku, 

jurnal, serta media online juga website-website terkait. 
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3.4 Teknik Analisa Data 

Penulis melakukan analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan 

data yang bersifat kualitatif. Analisa data kualitatif merupakan suatu analisis yang 

dilakukan tanpa menggunakan data-data yang bersifat angka dan jumlah dimana 

analisa yang didasari pada data-data yang berupa informasi yang nyata yang 

diperoleh dari berbagai sumber seperi literatur buku, jurnal maupun website resmi 

yang terpercaya. 

3.5 Sistematika Penulisan 

BAB I, berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

serta manfaat penulisan. Bab 1 merupakan penjabaran dan pemahaman awal 

permasalahan yang ingin dikaji penulis. 

BAB II, berisi mengenai paparan teori atau konsep yang akan penulis 

gunakan dalam penelitian. Teori atau konsep tersebut digunakan penulis sebagai 

alat untuk penulis dalam menganalisis masalah yang akan dikaji sehingga 

nantinya dapat diperoleh jawaban atau hasil penelitian yang bersifat ilmiah. 

BAB III, berisi mengenai metodologi penelitian yang merupakan bentuk 

dari tahapan-tahapan bagi penulis dalam melakukan penelitian ini. 

BAB IV, berisi mengenai gambaran umum dari objek penelitian 

BAB V, berisi mengenai pembahasan yang sesuai dengan BAB II dan 

BAB III, sehingga dari pembahasan yang ada dalam BAB IV akan diperoleh 

jawaban terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian, juga sebagai 

pembuktian atas argumen utama yang telah disusun penulis sebelumnya apakah 

terbukti atau tidak. 
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BAB VI, berisi mengenai kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

penelitian yang dilakukan penulis. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai gambaran umum objek 

penelitian terkait dengan Upaya Diplomasi Publik Jepang Melalui Program 

Muslim Friendly Tourism untuk Membangun Citra Positif Jepang Sebagai Negara 

Kunjungan Wisata Ramah Muslim Pada Tahun 2013-2016 

4.1 Sejarah Pariwisata Jepang 

Seperti yang telah kita ketahui, Jepang merupakan salah satu negara maju 

yang didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki etos kerja yang sangat 

baik serta perkembangan teknologi yang sangat pesat yang kemudian berdampak 

positif bagi pertumbuhan perekonomian Jepang. Tidak hanya sumber daya 

manusia serta teknologinya, sektor pariwisata Jepang juga sangat menjanjikan dan 

dinilai mampu memberikan kontribusi pada perekonomian Jepang itu sendiri
90

. 

Perkembangan pariwisata Jepang tidak lepas dari adanya peran dari sejarah sektor 

pariwisata tersebut yang tebagi menjadi tiga periode waktu, yaitu sejarah 

pariwisata Jepang pada era sebelum Tokugawa, era Tokugawa dan era pariwisata 

modern
91

. 

Pada sebelum atau awal permulaan abad ke 20 tepatnya sebelum era 

tokugawa, pariwisata di Jepang hanya berkisar pada wisata religi dan urusan 

                                                             
90 Andonian Andre, Kuwabara Tasuku, Yamakawa Naomi dan Ishida Ryo. (2016) The Future of 
Japan’s Tourism: path for sustainable growth towards 2020. Hal 7 
91 March Roger. The Historical Development of Japanese Tourism. Hal 1 
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agama saja
92

. Menurut Shuzo Ishimori perjalanan wisata diluar keagamaan 

terakhir terjadi pada awal abad ke 7 dimana Permaisuri Jito melakukan perjalanan 

wisata pada lebih dari 30 vila atau resort keluarga kekaisaran di Yoshino, yang 

salah satunya dilakukan di pemandian air panas Arima, Kobe
93

. 

Ketika Budha datang dan memantapkan ajaranya di Jepang pada abad ke 

8, agama mulai memberikan tawaran pada wisatwan untuk melakukan perjalanan 

wisata, khususnya wisata dengan tujuan keagamaan yang ada di Jepang
94

. 

Tepatnya pada abad 10, Shinto membuat dan memberlakukan peraturan 

perjalanan wisata bagi setiap anggota sekte mereka baik yang berada di Jepang 

maupun di luar Jepang untuk mengunjungi situs situs keagaaman di Jepang
95

. 

Kemudian pada era tokugawa yang dimulai pada tahun 1603-1867 terjadi 

perubahan revolusioner pada masyarakat Jepang yang secara otomatis merubah 

sifat dan cara dari adanya pariwisata yang ada di Jepang. Kemenangan Tokugawa 

Leyasu pada pertempuran Sekigahara pada tahun 1600 mengakhiri perang dan 

mengantarkan era tersebut kepada damai. Otoritas Tokugawa yang dikelola oleh 

rezim militer yang berada di Edo atau Tokyo membentuk sejumlah kebijakan 

yang dimana kebijakan tersebut  memiliki dampak yang mendalam bagi 

keberlanjutan kegiatan pariwisata yang berada pada era tersebut
96

. 

Kebijakan yang dibuat oleh otoritas Tokugawa tersebut yang pertama 

disebut sankin kôtai, yang dimana kebijakan tersebut mengaharuskan daimyô atau 

bangsawan feodal tinggal di Edo selama enam bulan dalam setahun dan ketika 
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bangsawan tersebut kembali ke tempat asalnya harus ada anggota keluarga yang 

menggantikan keberadaan bangsawan tersebut di Edo sebagai jaminan hingga 

bangsawan tersebut kembali ke Edo
97

. Terdapat sekitar 300 daimyô berada di 

Jepang yang dimana setiap daimyô tersebut melakukan perjalanan pulang pergi 

dari setiap tempat tinggal mereka yang tersebar di seluruh Jepang menuju ke Edo 

atau Tokyo. Untuk memperlancar perjalanan para daimyô tersebut, pemerintah 

pada akhirnya melakukan perbaikan sarana atau infrastruktur yang 

menghubungkan Edo dengan daerah daerah yang ditinggali oleh daimyô
98

.  

Kebijakan Otoritas Tokugawa yang membawa dampak besar pada sektor 

pariwisata Jepang berikutnya yaitu di bentuknya kebijakan sakoku atau 

pengasingan nasional, dimana kebijakan  tersebut dibentuk pada tahun 1639 

ketika pemerintahan Edo melakukan pelarangan terhadap agama kristen karena 

pemerintah menganggap agama kristen akan menjadi ancaman bagi pemerintahan 

Edo pada saat itu
99

. Kebijakan tersebut kemudian memberikan dampak yang 

cukup signifikan bagi masyarakat Jepang, dimana perjalanan wisata secara resmi 

dilarang, masyarakat Jepang dilarang berpergian keluar negeri dan masyarakat 

Jepang yang berada di luar negeri dilarang kembali ke Jepang
100

. 

 Seperti yang telah di ketahui bahwa pariwisata yang berada di Jepang 

bermula pada wisata ziarah atau wisata dengan tujuan untuk kepentingan agama 

hingga abad ke 19. Wisata agama yang telah dilakukan oleh masyarakat Jepang 

pada era tersebut terdiri dari tiga jenis, yang pertama adalah Honzon, yakni wisata 
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yang dilakukan hanya untuk tujuan agama
101

. Yang kedua adalah Soshi, yakni 

wisata ziarah yang dilakukan dengan cara mengunjungi dan berdoa pada kuil kuil 

suci. Dan yang terakhir adalah Meiseki, yakni wisata dengan tujuan hanya untuk 

sekedar mengunjungi kuil kuil yang berada di Jepang
102

.  

 Kemudian pada awal abad ke 19 perjalanan wisata menjadi sebuah 

keinginan besar bagi setiap warga negara Jepang, hal ini membuat masyarakat 

Jepang mulai mengabaikan peraturan resmi yang melarang masyarakat Jepang 

untuk melakukan perjalanan wisata dengan tujuan kesenangan diluar kegiatan ke 

agamaan, banyak masyarakat menengah kebawah yang kemudian melakukan 

perjalanan wisata tersebut untuk alasan kesenangan tanpa menghiraukan urusan 

keagamaan. Pada awal abad ke 19 tersebut kegiatan pariwisata Jepang mulai 

mengalami pergeseran yang dimana kegiatan pariwisata hanya untuk kegiatan 

agama pada akhirnya melunak menuju perjalanan wisata dengan tujuan untuk 

kesenangan dan banyak bermunculan tradisi baru yang mempengaruhi dinamika 

pariwisata Jepang pada saat itu
103

. 

 Jepang yang semakin melunak pada peraturan-peraturan pariwisatanya 

membawa dampak yang cukup signifikan, hal tersebut dapat dilihat pada wisata 

Jepang di awal permulaan era modern. Jepang yang semakin terbuka membuat 

wisatawan asing datang mengunjungi Jepang dan sampai pada akhirnya Jepang 

berada pada era modern dimana banyak bermunculan agen agen pariwisata Jepang 

yang menawarkan perjalanan wisata Jepang. 
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 Pariwisata Jepang yang sangat kental dari adanya budaya lama yang 

mampu berkolaborasi dengan baik dengan kebudayaan atau kebiasaan modern 

mampu memberikan ketertarikan tersendiri bagi para wisatawan untuk datang ke 

Jepang. Semakin majunya pariwisata Jepang juga berdampak pada sikap toleransi 

antar keberagaman yang ada di masyarakat Jepang. Dapat dilihat contohnya ketika 

pemerintah Jepang yang sempat melakukan pelarangan terhadap agama kristen 

pada saat era Tokugawa pada akhirnya mampu melunak dan menjadikan 

masyarakat Jepang menjadi lebih baik dan mampu menunjukan sikap toleransi 

yang cukup tingggi hingga saat ini.  

 Sikap toleransi tersebut juga masih terjaga hingga saat ini dimana 

masyarakat Jepang mampu menyikapi dengan baik keberagaman yang berada di 

Jepang dan kemudian menjadikanya sebagai celah untuk memajukan pariwisata 

serta perekonomian Jepang itu sendiri. Salah satunya dengan tebentuknya 

program muslim friendly tourism yang dimana program tersebut sangat 

mengakomodir keberadaan dan keperluan masyarakat muslim di Jepang untuk 

mampu melakukan kegiatan agamanya sesuai dengan ajaran Islam yang benar. 

4.2 Destinasi Wisata Populer di Jepang 

Jepang merupakan negara dengan pengelolaan wisata terbaik pada tahun 

2011 dan negara tujuan wisata, sebagai negara tujuan pariwisata Jepang memiliki 

berbagai pilihan tempat pariwisata. Dianataranya adalah wisata belanja dan 

kuliner, Jepang merupakan negara produsen bagi berbagai merk atau brand 

ternama serta penyedia barang dari berbagai brand ternama di seluruh dunia yang 

banyak diminati oleh banyak konsumen yang tersebar di seluruh dunia. Selain 

wisata belanja, Jepang juga memiliiki wisata kuliner yang sangat menarik bagi 
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wisatawan untuk dinikmati, tidak hanya masakan Jepang, restoran maupun pasar-

pasar setempat yang menyediakan wisata kuliner tersebut  juga menyediakan 

berbagai menu masakan yang tersebar dari seluruh dunia seperti halnya makanan 

khas Italia, Asia, Perancis hingga Amerika
104

. 

 Berikutnya wisata budaya dan seni, Jepang merupakan Negara modern 

yang mampu mempertahankan nilai-nilai tradisi kebudayaannya, perjalanan 

panjang pariwisata Jepang membuat nilai-nilai dan tradisi tersebut mampu 

bertahan dengan baik di tengah arus globalisasi
105

. Jepang sendiri memiliki 

berbagai wisata budaya yang diantaranya dapat dilihat contohnya adalah 

pertunjukan seni kabuki, noh, kyogen, bunraku dan rakugo. Selain menikmati 

pertunjukan kesenian khas Jepang, wisatawan juga dapat berpartisipasi atau 

mecoba dan mempelajari kebudayaan Jepang itu sendiri
106

. Wisatawan dapat 

mempelajari dan mencoba kebudayaan Jepang tersebut seperti halnya kadou atau 

mencoba dan mempelajari kesenian merangkai bunga, sadou atau seni dalam 

bergerak dan beretika dalam kehidupan sehari-hari di Jepang, shodou atau 

mempelajari kesenian dalam menulis huruf Jepang dan judo atau mempelajari seni 

bela diri Jepang
107

. 

 Berikutnya wisata musim, Jepang merupakan sebuah negara kepulauan 

yang tersebar di zona sedang yang membuat Jepang mengalami empat kali 

perubahan musim dalam setahun yang diantaranya adalah musim semi, panas, 
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gugur, dingin
108

. Hal tersebut lah yang kemudian menarik minat wisatawan untuk 

datang ke Jepang dimana Jepang selalu memiliki pergantian empat iklim setiap 

tahunya. Selain itu wisatawan yang berkunjung ke Jepang juga akan diberikan 

berbagai pertunjukan dan kesenian serta kebudayaan yang berbeda-beda pada 

setiap musimnya
109

. 

 Berikutnya wisata alam,  Jepang merupakan negara dengan alam yang 

menarik dikunjungi bagi para wisatwan, perpaduan alam yang indah serta 

masyarakat yang ramah menjadi paket perjalanan yang menrik bagi setiap 

wisatwan yang bekrunjung ke Jepang. Perjalanan wisata menuju alam ataupun 

pedesaan tersebut dapat ditempuh menggunakan kereta maupun mobil pribadi dari 

Tokyo
110

. Wilayah pedesaan seperti Matsusima, Shirakawa-go, Jigokudani Onsen 

dan sawah sawah terasiring atau tanada yang berada di setiap pedesaan di Jepang 

menawarkan alternatif pariwisata bagi setiap wisatwan untuk merasakan hal yang 

berbeda pada perjalan wisatanya di Jepang
111

. 

Berikutnya wisata sejarah, perkembangan pariwisata Jepang tidak lepas 

dari adanya peran dari sejarah sektor pariwisata tersebut yang itu sendiri, dimana 

perjalanan atau pariwisata Jepang berkembang dalam pengaruh agama serta 

tradisinya
112

. Para wisatawan yang berkunjung ke Jepang dapat menikmati 

berbagai peninggalan sejarah dari perjalanan wisata serta tradisi-tradisi yang 

melekat di kehidupan masyarakat Jepang. Seperti halnya menikmati pemandangan 
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atau keindahan dari arsitektur kuil, patung budha hingga taman-taman 

peninggalan dari perjalanan pariwisata Jepang itu sendiri
113

. 

 Berikutnya wisata teknologi, Jepang merupakan negara dengan sumber 

daya manusia yang sangat cakap dalam perkembangan teknologi. Sementara itu 

Jepang juga memiliki banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang 

teknologi, tidak hanya itu perusahaan-perusahaan yang tersebar di Jepang tersebut 

juga memiliki showroomnya sendiri untuk memamerkan hasil dari penemuan 

terkininya
114

. Perkembangan tekonologi yang berada di Jepang membuat berbagai 

wisatwan tertarik untuk mengunjunginya, termasuk berbagai pelajar dari seluruh 

dunia yang ingin mempelajari perkembangan teknologi terkini. Selain teknologi, 

jepang juga memiliki arsitektur khas Jepang yang menjadi daya tarik sendiri bagi 

wisatawann yang berkunjung ke Jepang
115

. Jepang sendiri merupakan negara yang 

memiliki klaim bahwa bangunan modern yang terbuat dari kayu pertama adalah 

milik Jepang, bangunan kayu tersebut yaitu bangunan Kuil Horyudi yang 

dibangun pada tahu 607 dan menjadi tujujan wisata bagi wisatawan asing yang 

berkunjung ke Jepang
116

. 

 Berikutnya adalah wisata olahraga, Jepang memiliki berbagai macam 

olahraga profesional yang menarik untuk dinikmati bagi sebagian wisatawan yang 

berkunjung ke Jepang. Dapat diambil contohnya adalah olahraga sepak bola, 

bisbol hingga sumo yang merupakan olahraga tradisional yang menjadi daya tarik 
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tersendiri bagi wisatawan yang bekrunjung ke Jepang
117

. Selain itu pada musim 

dingin Jepang juga menawarkan olahraga ski yang hanya dapat dinikmati pada 

musim tersebut, hal tersebut kemudian menarik minat untuk berwisata sekaligus 

berolahraga ski bagi wisatawan dari negara yang tidak memiliki musim dingin
118

. 

4.3 Sejarah Muslim Friendly Tourism Jepang  

 Berbagai tawaran menarik mengenai pariwisata Jepang tersebut memiliki 

dampak positif bagi perekonomian Jepang sendiri, dimana pada tahun 2011 

Jepang sebagai negara dengan pengelolaan wisata terbaik mampu menyerap 

wisatawan yang tersebar dari seluruh dunia yang secara otomatis mampu 

memberikan kontribusi positif pererkonomian
119

. Sebagai negara dengan 

pengelolaan pariwisata terbaik, Jepang ingin memberikan pelayanan terbaik bagi 

setiap wisatawan yang datang ke Jepang termasuk bagi wisatawan dengan 

kebutuhan khusus seperti halnya wisatawan muslim. Sesuai dengan data yang 

telah dijabarkan pada latar belakang masalah dimana pada tahun 2011 hingga 

tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah wisatawan uyang bekrunjung ke Jepang
120

.  

Fenomena peningkatan jumlah wisatawan yang terjadi tersebut,  juga terjadi pada 

wisatawan muslim yang mengunjungi Jepang, dimana tercatat rata-rata 7,2% per 

tahun terhitung sejak 2004 hingga 2013 wisatawan muslim mengunjungi Jepang 
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dan diikuti dengan pertumbuhan yang cukup signifikan pada tahun berikutnya 

yaitu sebanyak 18,7%
121

. 

 Akan tetapi semakin meningkatnya jumlah wisatawan muslim yang terjadi 

tersebut tidak diimbangi dengan fasilitas ibadah serta ketersediaan makanan halal 

bagi wisatwan muslim, sehingga hal ini menimbulkan citra negatif Jepang sebagai 

negara yang kurang ramah bagi wisatawa muslim. Fenomena yang terjadi tersebut 

kemudian direspon oleh pemerintah dengan memberikan pelayanan khusus bagi 

para wisatawan muslim sesuai dengan ajaran Islam.  

Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pelaku usaha yang 

bergerak pada bidang wisata di Jepang untuk merespon kesulitan wisatawan 

muslim di Jepang agar sesuai anjuran dan aturan agama Islam serta bertujuan 

untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Jepang melalui sektor pariwisata. 

Para wisatawan muslim di Jepang yang sebelumnya merasa kesulitan dalam 

melaksanakan kegiatan ibadah serta memperoleh pasokan makanan halal sebelum 

adanya respon dari para pengusaha pariwisata dan pemerintah tersebut, saat ini 

dapat memperoleh pasokan makanan halal walaupun terbatas dan dapat 

melakukan ibadah sesuai dengan anjuran ajaran Islam pada fasilitas umum yang 

tersebar di seluruh Jepang
122

. 
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Dalam perkembangannya pariwisata ramah muslim yang ada di Jepang 

merupakan dampak dari adanya Japan’s Inbound Tourism Policy
123

. Pada tahun 

2003 Jepang memulai berfokus pada kebijakan untuk menarik wisatawan asing 

untuk berkunjung ke Jepang. pada tahun 2003 tersebut, Perdana Menteri Jepang 

Koizumi sendiri menargetkan jumnlah wisatawan asing yang berkunjung ke 

Jepang harus mengalami peningkatan dari lima juta per tahun menjadi sepuluh 

juta pertahun
124

. Dari adanya target yang di bentuk oleh Perdana Menteri Koizumi 

tersebut, berbagai instansi pemerintah yang ada di Jepang mulai merespon target 

tersebut dengan melakukan berbagai upaya promosi pariwisata Jepang
125

.  

Salah satunya JNTO telah berupaya membentuk kampanye mengenai Visit 

Japan Campaign
126

. Sebagai dampak dari adanya promosi dan kampanye 

pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah Jepang, berbagai stakeholders yang 

bergerak pada bidang pariwisata mulai mengenali berbagai permintaan dan 

kebutuhan wisatawan yang masuk ke Jepang. Saat ini JNTO, organisasi swasta 

dan berbagai lembaga-lembaga administratif lokal Jepang menerapkan berbagai 

kebijakan untuk menarik wisatawan wisatawan dari Asia Timur dan Asia Tenggra 

yang memberikan kemudahan untuk kegiatan pariwisata yang ada di Jepang
127

. 

Setelah muncul ketertarikan akan upaya pemarintah atau instansi instansi 

terakit di Jepang yang ingin menarik wisatawan untuk berkunjung ke Jepang, 

JNTO dan beberapa private company dan konsultan yang ada di Jepang tertarik 
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untuk menjamu wisatawan muslim untuk berkunjung ke Jepang dengan wisata 

ramah muslim
128

. Minimnya informasi terkait kebutuhan bagi wisatawan muslim 

di Jepang menimbulkan peningkatan jumlah pengeluaran pada bidang pariwisata 

di Jepang dan tentunya bagi wisatawan muslim itu sendiri. hal ini disebabkan oleh 

ketidakmampuan pemerintah Jepang dalam memproduksi kebutuhan ramah 

muslim di Jepang sehingga pemerintah dan pemangku kebijakan terutama yang 

bergerak pada bidang pariwisata harus mengeluarkan biaya lebih untuk memenuhi 

kebutuhan wisatan muslim yang tentunya juga akan berdampak pada mahalnya 

kebutuhan yang harus dipenuhi oleh wisatan muslim tersebut
129

. Sebagai hasilnya, 

para pengusaha menciptakan beberapa kondisi yang memungkinkan untuk 

memerpermudah wisatawan muslim untuk melakukan kegiatan wisata di Jepang 

yang tentunya ramah muslim
130

. 

Untuk menekan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dan para 

wisatawann muslim yang ada di Jepang, muncul konsultan halal yang ada di 

Jepang untuk memfasilitasi kebutuhan ramah muslim bagi wisawan muslim yang 

ada di Jepang
131

. Saat ini telah tumbuh banyak konsultan-konsultan halal yang ada 

di Jerpang untuk mendukung program pemerintah terkait adanya wisata ramah 

muslim yang ada di Jepang
132

.  

Sebagai bentuk upaya nyata dari adanya keseriusan pemerintah Jepang 

dalam menarik wisatawan untuk datang ke Jepang, Ministry of Foreign Affairs 
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Japan memberikan pembebasan visa bagi 68 negara yang dimana negara negara 

tersebut tersebar di berbagai wilayah seperti Asia dan Eropa pada tahun 2017
133

. 

Hal ini dinilai sangat memudahkan bagi wisatawan asing termasuk wisatawan 

muslim diluar Jepang yang ingin berkunjung ke Jepang mengingat saat ini 

pemerintah telah membebaskan penggunaan visa untuk kunjungan jangka pendek 

bagi setiap wisatawan yang ingin berkunjung ke Jepang
134

. 

Kemudian pada tahun 2013, Perdana menteri Jepang Mr. Shinzo Abe 

berusaha untuk membuat hubungan yang lebih erat dengan negara negara muslim, 

dimana pada kalender acara milik Ministry Of Foreign Affairs (MOFA) Japan 

tahun 2013 terdapat upaya yang menunjukan usaha pemerintah Jepang untuk 

menarik wisatawan muslim yang berasala dari Indonesia dan Malaysia
135

. Pada 

lain sisi, pemerintah bersama pihak pihak terkait yang bergerak dalam bidang 

pariwisata serta para pengusaha yang berada di Jepang merespon positif adanya 

tindakan dari pemerintah terkait keinginannya untuk menarik wisatawan muslim 

ke Jepang
136

. 

 Jepang sendiri merupakan negara non Organization of Islamic 

Cooporation yang saat ini gencar mempromosikan halal tourism dan menarik 

wisatawan muslim melalui program Muslim Friendly Tourism. Pada tahun 2013 

Jepang melalui Japan National Tourism Organization (JNTO) mulai membuka 

paket perjalanan wisata ramah muslim, pada paket perjalanan ini wisatawan 
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muslim diberikan tawaran wisata ramah muslim yang diantaranya adalah 

menikmati wisata kuliner baik kuliner halal yang berasal dari Timur Tengah 

maupun kuliner tradisional Jepang yang tentunya Halal
137

. Selain itu fasilitas 

menginap yang diberikan oleh JNTO telah memiliki standart halal sesuai dengan 

ajaran Islam, seperti halnya penginapan yang memiliki fasilitas untuk beribadah 

yaitu shalat dengan kiblat yang telah disediakan pada setiap kamar dan air bersih. 

 Meningklatnya jumlah wisatawan muslim dari tahun ke tahun, membuat 

pemerintah Jepang terus berbenah. Seperti halnya penambahan jumlah restoran 

bersertifikasi halal hingga penambahan tempat ibadah pada setiap fasilitas umum 

yang tersebar di Jepang
138

. Hal ini dilakukan untuk menanggapi semakin 

banyaknya wisatawan muslim yang datang ke Jepang terutama untuk menyambut 

olimpiade Tokyo tahun 2020. 

4.4 Muslim Friendly Tourism 

 Konsep halal dalam ajaran islam memiliki pengertian sebagai hukum 

Islam yang berdasarkan pada Al Quran dan Sunnah yang mengatur kehidupan 

setiap Muslim atau dalam bahasa Arab, secara harfiah halal memiliki arti sah yang 

mimiliki fungsi sebagai elemen kostitutif hukum Islam yang mengatur batasan 

atas yang diperbolehkan dan yang tidak oleh ajaran Islam
139

. Dalam hal tourism 

atau wisata, halal tourism sendiri memiliki pemahaman sebagai berikut, Carboni 

mendefinisikan halal tourism sebagai kegiatan pariwisata yang sesuai dengan 
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ajaran Islam, dalam kegiatan pariwisata tersebut wisatawan muslim akan 

berpegang teguh pada ajaran Islam
140

. Pada intinya, halal toursim tersebut mampu 

menjamin kegiatan wisata maupun objek wisata  yang dilakukan oleh masyarakat 

muslim agar dapat berjalan berdasarkan pada ajaran Islam yang sesuai dengan 

Shariah atau hukum Islam, baik pada teritori atau wilayah masyarakat muslim 

maupun diluar teritori dari wisatawan muslim tersebut yang memiliki perbedaan 

pada kebudayaan maupun kebiasaan dari apa yang telah dianjurkan dan diajarkan 

oleh Islam. 

 Dalam industri halal sendiri, pasar terbesar terdapat pada industri makanan 

dimana tercatat sebanyak lebih dari 1,8 milyar manusia yang tersebar pada 112 

negara mengkonsumsi makanan halal tersebut
141

. Data dari World Halal Forum 

melaporkan pada tahun 2010 pasar makanan halal menembus angka 635 milyar 

Dollar
142

. Sedangkan pada pergerakan manusia atau wisata halal sendiri 

mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, pertumbuhan tersebut tidak 

hanya terjadi pada negara negara dengan mayoritas penduduk muslim tetapi juga 

terjadi pada negara negera non muslim
143

. Pada tahun 2011 tercatat sebanyak 

126,1 milyar Dollar dihasilkan dari perputaran sektor wisata yang dilakukan oleh 

wisatawan muslim di seluruh dunia. Tercatat sebanyak 1,7 milyar masyarakat 

muslim yang tersebar diseluruh dunia memiliki perekonomian yang cukup baik 
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melakukan perjalanan pariwisata dan turut menyumbang perputaran uang pada 

sektor pariwisata tersebut
144

. 

 Organization of Islamic Cooporation (OIC) sendiri merupakan organisasi 

antar pemerintahan terbesar kedua setelah PBB dengan jumlah anggota mencapai 

57 negara yang terdiri dari negara negara muslim yang tersebar diseluruh dunia
145

. 

Organisasi ini bertujuan untuk melindungi kepentingan kepentingan negara negara 

muslim dengan cara mempromosikan perdamaian dan kesalarasaan dalam sistem 

internasional
146

. Dalam perkembanganya, negara-negara yang tergabung dalam 

OIC memberikan penjelasan dasar mengenai kebutuhan yang harus dipenuhi 

sebuah negara agar mampu memberikan atau melangsungkan wisata yang ramah 

muslim atau Muslim Friendly Tourism.  

Yang pertama negara harus mampu memberikan atau menyediakan 

makanan halal sesuai dengan ajaran Islam. Banyak dari wisatawan muslim yang 

berwisata menganggap bahwa kebutuhan akan makanan halal adalah kebutuhan 

yang paling utama
147

. Saat ini telah banyak negara-negara non OIC termasuk 

Jepang menawarkan banyak paket perjalanan wisata yang menjamin akan 

kebutuhan makanan halal. Bahkan saat ini para wisatawan muslim telah 

dimudahkan dengan banyaknya app pada smart phone yang menyediakan layanan 

untuk mencari keberadaan restoran yang menyediakan maknan halal
148

. 
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  Kedua mengenai ketersediaan fasilitas ibadah, Bilal Domah seorang 

direktur dari Training Impact Group menyatakan bahwa ketersediaan ruang-ruang 

doa dan jam-jam doa merupakan pertimbangan dalam merencanakan perjalanan 

bagi wisatawan muslim. Selain itu Bilal Domah juga menyarankan bahwa 

pembuatan aplikasi pada smart phone akan sangat membantu para wisatawan 

untuk mengetahui dan mengakses fasilitas tersebut
149

.  

 Ketiga mengenai pelayanan pada saat bulan Ramadan, pada negara-negara 

anggota OIC mampu menjamin akan kebutuhan akan fasilitas maupun layanan-

layanan pada waktu bulan ramadan bagi wisatawan muslim, hal ini dapat dilihat 

semakin berkembangnya pasar atau bazar pada saat bulan ramadan tersebut yang 

menjadi salah satu tujuan wisata bagi wisatwan muslim. Akan tetapi pada negara-

negara non OIC pemerintah diharapkan untuk mampu menjamin akan adanya 

kebutuhan fasilitas halal seperti makanan halal dan fasilitas ibadah pada saat 

berlangsungnya bulan ramadan
150

. 

 Keempat mengenai kebutuhan akan air bersih, kebutuhan akan air bersih 

merupakan kebutuhan mendasar bagi wisatawan muslim untuk melakukan ibadah 

maupun untuk membersihkan diri setelah melakukan kegiatan di toilet
151

. Hal ini 

penting bagi sebuah negara yang melangsungkan atau menjalan wisata ramah 

muslim untuk memperhatikan keberadaan air bersih bagi wisatawan muslim
152

. 

Saat ini Jepang menjadi negara percontohan bagi negara negara non OIC dengan 
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toilet yang ramah bagi masyarakat muslim dan mampu memberikan ketersedian 

dari adanya air bersih. 

 Kelima mengenai tidak adanya toleransi terhadap wisata non halal dalam 

paket perjalanan wisata yang ditawarkan, tentunya para wisatawan muslim akan 

mempertimbangkan paket perjalanan yang dipilih, para wisatawan muslim akan 

mempertimbangkan paket perjalanan tersebut ketika sebuah paket perjalanan 

tersebut memberikan pelayanan yang kurang ramah muslim seperti halnya 

penyedian alkohol dan makanan tidak halal lainya, judi dan penggunaan pakaian 

minim
153

. Saaat ini negara-negara non OIC telah memberikan tawaran yang cukup 

baik untuk merespon akan kebutuhan wisatwan muslim tersebut dengan tidak 

memberikan layanan yang kurang ramah muslim tersebut seperti halnya tidak 

memberikan akses pada minuman beralkohol serta melakukan pemblokiran pada 

televisi di hotel yang menayangkan film film dewasa. 

 Dan yang terakhir adalah fasilitas rekreasi dan fasilitas umum yang 

menjamin privasi bagi wisatawan muslim, para wisatawan akan 

mempertimbangkan dan akan mencari paket wisata yang mampu menjamin 

privasi bagi wisatawan muslim tersebut seperti halnya paket perjalanan wisata 

yang mampu memberikan privasi bagi pria dan wanita pada berbagai fasilitas 

wisata maupun fasilitas umum
154

.` 
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4.5 Fokus Utama Pemerintah Jepang Dalam Program Muslim Friendly 

Tourism 

 Dalam melakukan perbaikan fasilitas bagi wisatwan muslim di Jepang, 

pemerintah Jepang memiliki tiga aktivitas utama yang terdiri dari perbaikan dan 

pembangunan masjid, pembangunan tempat ibadah pada fasilitas umum dan 

menyediakan makanan halal
155

. Jepang telah melakukan beberapa perbaikan 

terhadap fasilitas bagi wisatwan muslim tersebut dapat dilihat melalui tersebarnya 

masjid di beberapa kota di Jepang, seperti Tokyo yang saat ini memiliki 

setidaknya sembilan masjid yang cukup besar yang tersebar di kota tersebut. Salah 

satu masjid terbesar yang ada di Tokyo bahkan Jepang yaitu masjid Camii Tokyo 

yang dibangun pada tahun 1938 oleh komunitas Turki. Kemudian terdapat masjid 

Altawheed yang dibangun pada tahun 2002 dan yang terbaru adalah renovasi dan 

pelebaran luas masjid Fukushima yang dikerjakan pada tahun 2016 oleh 

komunitas muslim di Jepang
156

. 
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Gambar 4.1 Masjid Cami Tokyo157 

 

Gambar 4.2 renovasi masjid Fukushima158 

Berikutnya perbaikan fasilitas umum yang ramah muslim seperti halnya 

penambahan mushola dan fasilitas air bersih pada fasilitas umum pada hotel, 

stasiun dan bandara juga menjadi bukti bahwa pemerintah Jepang serius sebagai 

negara yang ramah muslim. Dapat diambil contohnya ketika pemerintah Jepang 

telah membangun dan meresmikan mushola yang berada di stasiun Tokyo pada 5 

Juni 2017, ruang shalat tersebut tersedia di dalam JR EAST Travel Service Center 

di stasiun Tokyo (Pintu keluar Utara Marunouchi) dansaat ini dapat digunakan 

oleh pengguna publik
159

. Selain itu, saatt ini para wisatwan muslim juga dapat 

menikmati fasilitas mushola dan air bersih yang tersebar di bandara bandara besar 

yang tersebar di Jepang seperti pada bandara Narita, Haneda, dan Kansa
160

. 
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Gambar 4.4 Denah Lokasi Tempat Ibadah di Stasiun Tokyo161 

 

 

Gambar 4.5 Ruangan Tempat Melakukan Ibadah Bagi Masyarakat Maupun Wisatawan 

Muslim di Bandara Narita162 
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Gambar 4.6 Ruangan Tempat Melakukan Ibadah Bagi Masyarakat Maupun Wisatawan 

Muslim di Bandara Narita163 

 

 

Gambar 4.7 Akses Air Bersih Bagi Untuk Berwudhu bagi Masyarakat Maupun Wisatawan 

Muslim di Bandara Narita164 
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Selain pembangungan masjid dan perbaikan fasilitas umum yang ramah 

muslim, saat ini pemerintah Jepang telah melakukan sertifikasi halal pada 

beberapa produk makanannya, hal ini dlakukan agar masyarakat muslim maupun 

wisatawan muslim di Jepang dapat dengan mudah memperoleh makanan halal. 

Stok dari makanan halal tersebut dapat ditemukan diberbagai toko yang tersebar 

di Jepang saat ini, dapa diambil contohnya yaitu toko Aeon. Pada bulan Maret 

2016 Aeon Group meluncurkan makanan halal yaitu TOPVALU yang 

diperuntukan bagi wisatwan muslim maupun masyarakat muslim yang tinggal di 

Jepang. Saat ini toko Aeon berjumlah 25 toko dan tersebar  di wilayah Kanto
165

. 

TOPVALU sendriri adalah sebuah brand makanan milik Aeon yang saat telah 

tersedia di 130 toko mereka yang berada di Jepang. TOPVALU sendiri telah  

mendapatkan sertifikat halal dari JAKIM, Badan sertifikasi halal di Malaysia. 

 

Gambar 4.3 Produk Makanan Halal TOPALU166 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

  Pada bab ini penulis akan membahas mengenai apa saja yang dilakukan 

oleh pemerintah Jepang dalam melangsungkan upaya Upaya Diplomasi Publik 

Jepang Melalui Program Muslim Friendly Tourism untuk Membangun Citra 

Positif Jepang Sebagai Negara Kunjungan Wisata Ramah Muslim. Fakta yang 

disuguhkan merupakan upaya pemerintah Jepang yang memungkinkan peneliti 

untuk melakukan pembuktian terkait kebenaran dari argument utama yang dibuat. 

5.1 Daily Communication 

 Pada dimensi Daily Communication, menekankan pentingnya 

penyampaian informasi terkait kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah 

melalui melalui media. Pada dimensi ini, penulis akan menjelaskan mengenai 

proses penyampaian informasi dari adanya program Muslim Friendly Tourism 

melalui media massa dalam negeri berupa media massa online serta televisi dan 

media luar negeri berupa sosial media (website interaktif milik JNTO dan Halal 

Media Japan serta facebook, intagram dan youtube) yang bertujuan untuk 

menyampaikan informasi mengenai program Muslim Friendly Tourism.  

5.1.1 Penyampaian informasi program melalui media dalam dan luar negeri 

 Pada dimensi Daily Communication, upaya diplomasi publik yang 

dilakukan oleh pemerintah Jepang dilakukan dengan penyampaian berbagai 

informasi terkait program muslim friendly tourism melalui berbagai media dalam 

dan luar negeri. Sebagai upaya penyampaian program yang digalakan oleh 

pemerintah tersebut, aktor negara dan non negara saling berkolaborasi untuk 
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melakukan upaya penyampaian informasi program Muslim Friendly Tourism itu 

sendiri yang beberapa diantaranya dilakukan melalui media massa online serta 

televisi berbayar sebagai media lokal. Selain melakukan berbagai upaya 

penyampaian informasi melalui media massa online dan televisi, pemerintah dan 

masyarakat juga aktif dalam penyampaian informasi mengenai program Muslim 

Friendly Tourism tersebut melalui media online lainnya yang terdiri dari website 

interaktif, facebook, instagram dan youtube sebagai media luar negeri yang 

mampu menjangkau target yang lebih luas dengan harapan agar pesan yang ingin 

disampaikan mampu tersampaikan kepada target yakni wisatawan muslim. 

A. Media Massa Online 

Media massa merupakan sebuah alat yang digunakan oleh komunikator 

untuk menyampaikan sebuah informasi kepada masyarakat luas
167

. Saat ini media 

massa telah berkembang menjadi pusat penyedia dan penyampai berbagai 

informasi pada masyarakat luas
168

. Media massa sendiri mimiliki peranan cukup 

penting dalam mengekspresikan, mendukung dan mengakui adanya eksistensi 

budaya dalam masyarakat
169

. 

Dalam perkembangannya terdapat berbagai macam media komunikasi 

yang tersebar dalam kehidupan masyarakat yang diantaranya adalah media cetak, 

elektronik dan online. Walaupun saat ini keberadaan media online sangat 

digemari oleh masyarakat luas, akan tetapi keberadaan media cetak serta media 

                                                             
167 “15 Pengertian Media Cetak Menurut Para Ahli”. PakarKomunikasi.com. Diakses pada 20 April 
2018 melalui: https://pakarkomunikasi.com/pengertian-media-cetak-menurut-para-ahli 
168

 ibid  
169 ibid 



62 
 

elektronik seperti radio dan televisi masih mampu menarik perhatian bagi banyak 

masyarakat
170

. 

The Japan Times sendiri merupakan salah satu media cetak berupa surat 

kabar  yang terbit di Jepang. The Japan Times sendiri terbit pertama kali pada 

tahun 1987 dengan menggunakan bahasa Inggris yang sekaligus merupakan surat 

kabar tertua di Jepang yang menggunakan bahasa Inggris di dalamnya
171

. Dalam 

penyebaran informasi mengenai adanya program Muslim Friendly Tourism yang 

dilakukan oleh pemerintah Jepang, The Japan Times memberikan berbagai 

informasi tersebut melalui website online The Japan Times pada beberapa konten 

beritanya, bahkan The Japan Times sendiri memiliki arsip tersendiri pada 

beberapa berita yang memiliki keterkaitan dengan program Muslim Friendly 

Tourism tersebut
172

. Arsip berita mengenai program Muslim Friendly Tourism 

tersebut dapat dilihat pada beberapa gambar di bawah ini. 

 

Gambar 5.1 Informasi Mengenai Halal Food Melalui Website Resmi The Japan Times173 
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Gambar 5.2 Informasi Mengenai Halal Food Melalui Website Resmi The Japan Times174 

 Pada arsip yang tersimpan pada media online milik Japan Times tersebut 

terdapat beberapa berita yang menggambarkan bahwa pemerintah Jepang sangat 

serius dalam menanggapi kebutuhan halal masyarakat maupun wisatawan muslim 

sedang berada di Jepang, salah satu arsip berita tersebut dapat dilihat contohnya 

pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 5.3 Wisatawan Muslim Pada Salah Satu Restoran Halal di Jepang175 

Terlihat dari gambar tersebut terdapat dua orang muslim yang berada di 

salah satu restoran di Tokyo sedang melakukan kegiatan makan. Salah satu 
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restoran tersebut dijelaskan pada berita yang diangkat oleh The Japan Times pada 

21 Juni 2013 sedang melakukan beberapa usaha untuk meningkatkan kinerja 

pelayanannya demi memenuhi kebutuhan masyarakat dan wisatwan muslim yang 

ada di Jepang dengan membangun gerai gerai barunya di seluruh Jepang serta 

berusaha melayani pemesanan dan pengiriman makanan halal melalui smartphone 

dan internet
176

. 

 Kemudian aktivitas penyebaran informasi mengenai keseriusan 

pemerintah Jepang dalam memberikan pelayanan ramah muslim berikutnya dapat 

dilihat melalui salah satu arsip berita milik The Japan Times berikut ini. 

 

Gambar 5.4 Pemilik Jasa Travel Ramah Muslim Pada Salah Satu Masjid Di Jepang 177 

Program Muslim Friendly Tourism yang digalakan oleh pemerintah Jepang 

dalam membangun citra positif Jepang sebagai negara yang ramah muslim 

ternyata juga diikuti oleh banyak stakeholder terkait untuk  berpartisipasi dalam 

membangun citra positif tersebut. Salah satu buktinya dapat dilihat pada brita 

                                                             
176 “Halal food on verge of boom with rise in Muslim visitors”. The Japan Times. Diakses pada 25 
April 2018 melalui: https://www.japantimes.co.jp/news/2013/06/21/national/halal-food-on-
verge-of-boom-with-rise-in-muslim-visitors/#.Wuba4zex8l2 
177 “Osaka travel agency offers Muslim-friendly Japan tours” The Japan Times. Diakses pada 25 
April 2018 melalui: https://www.japantimes.co.jp/news/2016/08/12/business/osaka-travel-
agency-offers-muslim-friendly-japan-tours/#.WubgtTex8l1 



65 
 

yang diangkat oleh The Japan Times pada 12 agustus 2016 tersebut. Pada arsip 

berita tersebut menjelaskan bahwa salah satu travel agency yang berada di Osaka 

menawarkan paket perjalanan yang ramah muslim pada wisatwan muslim yang 

ingin berkunjung di Jepnag
178

. Kemudian pada bagian penutup dari arsip berita 

tersebut menjelaskan ungkapan dari salah satu pemilik travel agency yang 

mengutarakan keseriusanya dalam menyambut saudara muslim untuk datang ke 

Jepang dengan baik
179

. 

Melalui beberapa arsip berita yang dimiliki oleh The Japan Times 

Tersebut,  terlihat bagaimana upaya dari salah satu media massa domestik atau 

dalam negeri memberikan kontribusinya dalam melakukan penyebaran atau 

pemberian informasi terkait adanya program muslim friendly tourism yang 

digalakan oleh pemerintah Jepang. Melalui The Japan Times yang dapat diakses 

melalui media online tersbut diharapkan mampu memberikan banyak informasi 

mengenai program Muslim Friendly Tourism kepada publik lokal maupun publik 

asing yang dalam hal ini adalah wisatawan muslim mancanegara sebagai target 

dari adanya program Muslim Friendly Tourism tersebut. 

B. Media Elektronik 

Televisi merupakan salah satu dari adanya media elektronik yang sampai 

saat ini masih digunakan oleh masyarakat untuk mengakses berbagai informasi 

dan berbagai macam berita, hal ini membuat televiusi menjadi salah satu media 

elektronik yang dinilai cukup ideal untuk menyampaikan sebuah informasi pada 
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masyarakat luas
180

. Sebagai media yang cukup populer bagi masyarakat, 

pemerintah Jepang dan beberapa stakeholder terkait melakukan pemberian dan 

penyebaran infromasi terkait adanya program Muslim Friendly Tourism tersebut 

melalui media televisi berbayar maupun televisi online yang berdomisili di 

Jepang. 

WakuWaku Japan merupakan salah satu stasiun berbayar milik Jepang 

yang dapat diakses masyarakat lokal Jepang serta masyarakat global
181

. Saluran 

televisi ini menyajikan berbagai program populer Jepang serperti halnya drama, 

musik, film, animasi, olahraga, budaya, hiburan, dokumentari dan lain sebagainya 

selama 24 jam penuh dalam sehari
182

. Dalam memberikan informasi mengenai 

program Muslim Friendly Tourism, WakuWaku Japan televisi menayangkan 

sebuah iklan berdurasi 30 detik yang berisikan berita halal, panduan perjalanan 

dan map Jepang yang dapat diakses melalui web site resmi Halal Media Japan
183

. 

Berikut adalah cuplikan gambaran tayangan iklan yang disuguhkan oleh 

WakuWaku Japan televisi nyang dapat diakses oleh masyarakat Jepang serta 

masyarakat global seperti halnya masyarakat Indonesia, Singapura dan Myanmar 

yang berlangganan televisi berbayar tersebut. 
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Gambar 5.5 Cuplikan Tayangan Iklan Ramah Muslim Pada Saluran Televisi Berbayar 

WakuWaku184 

 

Gambar 5.6 Cuplikan Tayangan Iklan Ramah Muslim Pada Saluran Televisi Berbayar 

WakuWaku185 
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Gambar 5.7 Cuplikan Tayangan Iklan Ramah Muslim Pada Saluran Televisi Berbayar 

WakuWaku186 

 

Gambar 5.8 Cuplikan Tayangan Iklan Ramah Muslim Pada Saluran Televisi Berbayar 

WakuWaku187 

Dalam cuplikan iklan yang ditayangkan oleh WakuWaku Japan televisi 

yang dipersembahkan oleh Halal Media Japan ingin menyampaikan bahwa 

Jepang saat ini berusaha membangun citra positif Jepang sebagai negara yang 

ramah muslim. Terlihat pada suatu bagian adegan yang dilakukan oleh dua wanita 
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JAPAN!”.  Halal Media Japan. Diakses pada 25 April 2018 melalui: 
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yang terdiri dari satu wanita berhijab yakni wisatawan muslim dan satu wanita 

yakni masyarakat Jepang sedang menikmati perjalanan wisata di Jepang dengan 

nyaman. Selain itu pada adegan berikutnya juga dijelaskan atau digambarkan 

bagaimana Jepang saat ini telah mampu memberikan layanan yang ramah muslim 

melalui layanan makanan halal nya. 

 Selain WakuWAku Japan yang menayangkan iklan komersial Jepang yang 

menggambarkan Jepang sebagai negara yang ramah muslim, terdapat pula saluran 

televisi internet atau online yang menyajikan berbagai informasi mengenai wisata 

halal dan berbagai berita terbaru mengenai wisata halal yang ramah muslim di 

Jepang. Japan Halal TV merupakan salah satu televisi internet di Jepang yang 

menyajikan konten konten halal bagi masyarakat maupun wisatwan muslim di 

Jepang
188

. Japan Halal TV sendiri terbentuk setelah banyak masyarakat muslim 

serta wisatwan muslim yang berkunjung ke Jepang mengalami berbagai macam 

kesulitan untuk memebuhi kebutuhan halal mereka, untuk memberikan perhatian 

lebih bagi masyarakat maupun wisatwan muslim di Jepang, Japan Halal TV 

dibentuk untuk memberikan berbagai informasi terkait kebutuhan masyarakat 

naupun wisatwan muslim di Jepang melalui berbagai konten ramah muslimnya
189

. 

 Berikut ini merupakan tampilan dari Japan Halal TV yang didalamnya 

memuat konten-konten ramah muslim seperti halnya video video berkonten 

islami, rangkuman blog berisikan konten konten islam serta map Jepang. 

                                                             
188
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Gambar 5.9 Tampilan Japan Halal TV190 

 

Gambar 5.10 Tampilan Japan Halal TV191 

Japan Halal TV sendiri memiliki beberapa konten ramah muslim yang 

dapat dilihat pada gambar diatas, beberapa diantaranya adalah konten konten 

ramah muslim yang dikemas ke dalam bentuk video, blog dan tentunya 

pengunjung dari Japan Halal TV dapat mengakses informasi mengenai wisata 

ramah muslim lainnya
192

.  
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Salah satu konten berita yang disajikan oleh Japan Halal TV menunjukan 

bahwa Jepang saat ini sedang merepresentasikan citra positif Jepang sebagai 

negara ramah muslim dapat dilihat pada konten berita terselenggarakannya 

pagelaran TOKYO MODEST FASHION SHOW 2017 yang didalamnya terdapat 

fashion show bergaya islami yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini
193

. 

 

Gambar 5.11 Cuplikan Pagelaran TOKYO MODEST FASHION SHOW 2017 Yang 

Diselenggarakan JHTV194 

 

Gambar 5.12 Cuplikan Pagelaran TOKYO MODEST FASHION SHOW 2017 Yang 

Diselenggarakan JHTV195 
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Sebagai media konvensional, peran dari WakuWaku Tv dan Japan Halal 

TV dalam menayangkan iklan komersial Jepang yang menggambarkan citra 

Jepang sebagai negara yang ramah muslim serta menjadi media yang mampu 

memberikan berbagai informasi mengenai wisata ramah muslim di Jepang, Upaya 

WakuWaku TV dan Japan Halal TV tersebut diharapkan mampu berkontribusi 

maksimal dalam upaya mendukung program Muslim Friendly Tourism yang 

digalakan oleh pemerintah. Kemudian sebagai media elektronik yang cukup 

populer dikalangan masyarakjat luas, saluran televisi WakuWaku dan Japan Halal 

TV diharapkan mampu memberikan dan menyampaikan citra positif Jepang 

sebagai negara kunjungan wisata yang ramah muslim baik kepada masyarakat 

Jepang maupun masyarakat asing khususnya masyarakat muslim global sebagai 

target dari adanya program muslim friendly tourism. 

C. Website Interaktif Milik JNTO 

Japan National Tourism Organization merupakan lembaga pemerintah 

yang memiliki peran penting dalam membentuk dan melaksanakan program 

Muslim Friendly Tourism
196

. Dimana JNTO berkontribusi pada penyebaran dan 

memberikan segala informasi bagi wisatawan muslim serta memberikan edukasi 

bagi masyarakat Jepang mengenai adanya program tersebut. JNTO dalam 

melakukan penyebaran informasi mengenai adanya program Muslim Friendly 

Tourism tersebut dilakukan melalui website interaktif resmi milik JNTO sendiri 

yang menyediakan informasi khusus wisata ramah muslim
197

. 
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 Website interaktif milik JNTO tersebut memiliki berbagai informasi yang 

dibutuhkan oleh pengunjung. Pada beranda awal pengunjung membuka website 

JNTO tersebut, pengunjung disuguhkan berbagai pilihan layanan informasi yang 

ingin diperoleh yang diantaranya adalah informasi dasar bagi wisatawan yang 

berkunjung ke Jepang, informasi keberadaan masjid, hotel, restoran dan fasiltas 

ramah muslim, review para wisatawan muslim yang berknjung ke Jepang dalam 

bentuk blog serta panduan berkomunikasi bagi wisatawan muslim dengan 

masyarakat Jepang
198

. Berikut adalah tampilan awal beranda website interaktif 

JNTO yang menyajikan berbagai informasi mengenai wisata ramah muslim di 

Jepang. 

 

Gambar 5.13 Tampilan Website Interaktif JNTO199 

 Terlihat tampilan beranda yang disajikan oleh website JNTO tersebut 

memberikan berbagai macam informasi yang dibutuhkan oleh wisatawan muslim 

sesuai dengan yang telah dijelaskan diatas. Selain itu, terlihat pada tampilan 

website tersebut pemerintah ingin menyampaikan bahwa Jepang serius dalam 
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merepresentasikan citra positif Jepang sebagai negara yang ramah muslim yang 

mampu mengakomodasi segala kebutuhan wisatawan muslim. Hal tersebut 

tergambarkan dengan jelas melalui tampilan website tersebut yang menampilkan 

wisatawan muslim yang dimana terdiri dari wanita berhijab dengan seorang pria 

dengan anak kecil dengan background gambar gunung yang sangat iconic di 

Jepang yaitu gunung Fuji.  

 Kemudian pada website interaktif tersebut tersedia informasi dasar yang 

berisikan mengenai panduan atau informasi iklim yang berlangsung di Jepang, 

layanan panggilan darurat bagi wisatawan muslim, Free Wi-Fi Spot dan lain 

sebagainya. Berikut adalah gambaran mengenai informasi dasar yang diberikan 

oleh website interaktif JNTO tersebut. 

 

Gambar 5.14 Tampilan Informasi Dasar Bagi Wisatawan Muslim di Jepang200 

 Pada layanan lainnya pengunjung dapat mengakses informasi lainya 

seperti halnya informasi mengenai keberadaan fasilitas halal yang diantaranya 

adalah keberadaan hotel dan restoran ramah muslim serta lokasi tempat ibadah 
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yang dapat di ketahui informasinya melalui webset tersebut. Berikut adalah salah 

satu contoh gambar dari website JNTO yang menyajikan informasi mengenai 

restoran ramah muslim yang berada di Hokkaido Jepang. 

 

Gambar 5.15 Informasi Restoran Ramah Muslim di Jepang Oleh Website JNTO201 

Pada tampilan layanan informasi yang diberikan oleh JNTO tersebut, 

wisatawan muslim dapat memperoleh berbagai informasi terkait fasilitas ramah 

muslim lengkap dengan alamat, pemilik ataupun koki yang memasak serta menu 

yang disediakan oleh fasilitas ramah muslim tersebut.  

Selain menyajikan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi wisatwan 

muslim, website milik JNTO tersebut juga membangun kerjasama dengan 

masyarakat maupun wisatawan muslim yang berkunjung ke Jepang untuk 

memberikan berbagai informasi secara berkala terkait perkembangan wisata 

ramah muslim di Jepang melalui layanan blog yang terhubung langsung dengan 

website resmi JNTO tersebut. Melalui layanan Report from Muslim Travellers in 

Japan, wisatawan muslim yang telah berkunjung ke Jepang bebas berekspresi 
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melalui review wisata yang ada di Jepang. Review mengenai wisata di Jepang 

yang dilakukan oleh blogger yang telah melakukan perjalan wisata di Jepang 

tersebut tentunya dapat diakses oleh pengunjung website yang ingin mencari 

referensi mengenai keberlangsungan dan keberadaan wisata ramah muslim di 

Jepang yang sekaligus membantu pemerintah Jepang dalam menyebarkan 

informasi terkait program muslim friendly tourism di Jepang.  

Berikut dalah beberapa tampilan gambar website milik JNTO yang 

menyajikan review serta menjadi sarana interaktif bagi wisatawan muslim di 

Jepang. 

 

Gambar 5.16 Tampilan Report From Muslim Traveller in Japan Milik JNTO202 
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Gambar 5.17 Tampilan Report From Muslim Traveller in Japan Milik JNTO203 

 

Gambar 5.18 Tampilan Report From Muslim Traveller in Japan Milik JNTO204 

Sebagai website resmi pemerintah, JNTO telah berupaya 

merepresentasikan citra positif Jepang sebagai necgara kunjungan wisata yang 

ramah muslim melalui penyebaran informasi berkala mulalui website tersebut. 

Apa yang telah dilakukan oleh pemerintah  Jepang tersebut diharapkan mampu 

                                                             
203 “Report from Muslim Travellers in Japan”. Website JNTO”. Diakses pada 28 April 2018 melalui: 
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berkontribusi masksimal dalam menyebarkan informasi terkait program tersebut 

serta mendapatkan respon positif dari adanya target.  

 

D. Website Halal Media Japan 

Halal Media Japan merupakan media online berupa portal website yang 

dibentuk oleh sebuah perusahaan swasta di Jepang yang bergerak untuk merespon 

peningkatan jumlah wisatawan muslim yang berkunjung ke Jepang. Perbedaan 

budaya baik dalam melakukan ibadah maupun kebutuhan akan makanan membuat 

wisatawan muslim yang mengunjungi Jepang merasa kurang nyaman
205

. Hal 

tersebutlah yang kemudian mendorong perusahaan swasta yakni FOOD 

DIVERSITY Inc memberikan berbagai informasi mengenai standart halal yang 

dibutuhkan bagi masyarakat muslim
206

. 

Jepang sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah berupa 

destinasi wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi oleh banyak wisatawan 

diseluruh dunia, ingin memberikan pelayanan yang ramah bagi seluruh wisatawan 

yang datang ke Jepang khususnya wisatawan muslim. Untuk memberikan 

pelayanan ramah muslim tersebut FOOD DIVERSITY Inc berupaya untuk 

menciptakan multikulturalisme pada masyarakat Jepang sehingga masyarakat 

muslim maupun wisatawan muslim dapat melangsungkan kehidupannya sesuai 

dengan ajaran Islam
207

. 

Melalui Halal Media Japan yakni media online berupa portal website dan 

beberapa media sosial online populer lainnya seperti facebook, instagram dan 
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youtube, perusahaan swasta FOOD DIVERSITY Inc berupaya melakukan 

memberikan informasi terkait wisata ramah muslim serta mempromosikan nilai 

nilai halal yang berlaku di kehidupan masyarakat Jepang sesuai dengan ajaran 

Islam
208

.  

Hampir sama dengan media online berupa website interaktif milik JNTO, 

Halal Media Japan berupaya memberikan konten konten informasi yang 

dibutuhkan bagi wisatwan maupun masyarakat muslim. Diantaranya adalah 

informasi mengenai keberadaan restoran ramah muslim, tempat ibadah bagi 

wisatawan muslim dan kalender acara ramah muslim di Jepang
209

. Selain itu 

website Halal Media Japan juga terhubung secara langsung dengan website Halal 

Expo dan website Modest Fashion Show di Jepang yang tentunya menyajikan 

hiburan yang ramah muslim
210

.  

Berbagai konten maupun informasi yang disajikan oleh Halal Media 

Japan memberikan kemudahan bagi para wisatawan untuk mencari berbagai 

informasi yang dibutuhkan. Selain itu sebagai media non pemerintah, Halal 

Media Japan seacara otomatis turut berkontribusi dengan melakukan upaya 

informasi terkait adanya Muslim Friendly Tourism yang dilakukan oleh 

pemerintah Jepang. Sesuai dengan tujuan dibentuknya program muslim Muslim 

Friendly Tourism, penyebaran informasi serta promosi mengenai wisata ramah 

muslim yang dilakukan oleh Halal Media Japan diharapkan mampu 

merepresentasikan citra positif Jepang sebagai negara kunjungan wisata yang 
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ramah muslim. Berikut adalah tampilan awal website dari Halal Media Japan 

yang dapat diakses melalui internet oleh pengunjung. 

 

Gambar 5.19 Tampilan Awal Website Japan Halal Media211 

 Pada tampilan awal website Halal Media Japan tersedia berbagai konten 

yang di sediakan oleh website tersebut sesuai dengan yang telah dijelaskan diatas. 

Ketika pengunjung website ingin mengakses informasi mengenai keberadaan 

tempat ibadah, maka pengunjung website akan diarahkan menuju portal website 

yang menyediakan layanan yang memberikan berbagai informasi terkait 

keberadaan masjid atau tempat ibadah terdekat. Berikut adalah tampilan dari 

layanan pencari tempat ibadah yang dinamai dengan Japan Masjid Finder. 
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Gambar 5.20 Tampilan Layanan Japan Masjid Finder212 

Kemudian pada layanan layanan pencari restoran halal yang disediakan 

oleh Halal Media Japan, pengunjung dapat mengakses sama seperti halnya ketika 

pengunjung website Halal Media Japan mengakses layanan untuk mencari masjid 

yang telah dijelaskan diatas. Pengunjung website akan diarahkan ke portal website 

Halal Gourmet Japan yang menyediakan berbagai informasi restoran halal yang 

tersebar di Jepang. Berikut adalah tampilan website Halal Gourmet Japan yang 

dapat diakses oleh wisatawan muslim. 

 

Gambar 5.21 Tampilan Halal Gourmet Japan213 
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Selain informasi mengenai keberadaan restoran halal dan tempat ibadah, 

Halal Media Japan juga memberikan layanan informasi yang menyajikan 

keberadaan penyelenggaraan acara yang dikemas dalam kalender 

penyelenggaraan acara yang tentunya dapat diakses oleh wisatawan muslim untuk 

mengetahui acara apa saja yang akan atau sedang berlangsung pada waktu tertentu 

sesuai dengan keinginan dari para wisatwan itu sendiri
214

. Berikut adalah tampilan 

dari layanan kalender acara yang diberikan oleh Halal Media Japan yang dapat 

diakses oleh wisatawan muslim. 

 

Gambar 5.22 Tampilan Kalender Acara Milik Japan Halal Media 

Selain memiliki portal website sendiri, Halal Media Japan juga memliki 

berbagai akun media sosial seperti halnya Facebook, Instagram dan Youtube 

untuk memberikan informasi terkait wiata ramah muslim yang ada di Jepang. 

Akun akun sosial media milik Halal Media Japan tersebut rutin memberikan 

informasi terkait wisata ramah muslim yang ada di Jepang setiap satu hari sekali, 

setidaknya terdapat satu konten perhari yang di publikasikan oleh media tersebut 
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dalam melakukan penyebaran informasi terkait adanya wisata ramah muslim yang 

ada di Jepang.  Hal ini dilakukan oleh Halal Media Japan agar informasi yang 

diberikan dapat diakses oleh lebih banyak target, mengingat sosial media 

merupakan media online populer yang tetap digunakan hingga saat ini. Berikut ini 

adalah beberapa gambaran bagaimana Halal Media Japan melakukan upaya 

penyampaian informasi dan promosi nilai nilai halal yang ada di Jepang sebagai 

salah satu upaya Halal Media Japan merepresentasikan citra positif Jepang 

sebagai negara wisata ramah muslim. 

 

Gambar 5.23 Tampilan Awal Facebook Halal Media Japan215 

  Terlihat pada tampilan awal facebook milik Halal Media Japan tersebut 

ingin merepresentasikan Jepang sebagai negara kunjungan wisata ramah muslim. 

Hal tersebut digambarkan melalui cover facebook Halal Japan Media yang 

bertemakan bunga sakura sebagai bunga khas Jepang berikut tulisan Muslim 

Friendly Tourism.  Melalui cover tersebut, Halal Japan Media ingin 

menyampaikan bahwa Jepang saat ini sedang melakukan upaya 
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merepresentasikan sitra positif Jepang sebagai negara kunjungan wisata ramah 

muslim. 

 

Gambar 5.24 Halaman Isi Facebook Halal Japan Media216 

Sama seperti halnya apa yang diberikan oleh website Halal Japan Media, 

facebook milik Halal Japan Media memberikan berbagai konten informasi dan 

memperomosikan nilai nilai lokal Jepang yang dibalut dengan nuansa halal. Hal 

ini dilakukan agar pengunjung ataupun wisatawan muslim yang ada di Jepang 

merasa nyaman dalam melakukan kegiatan wisata. Terlihat dalam gambar diatas 

terdapat informasi berita yang menggambarkan promosi restoran halal di Jepang 

yakni Halal Kobe Beef Nagomi yang dibuka perdana di Osaka Jepang
217

. Restoran 

Halal Kobe Beef Nagomi ini pada awalnya dibuka di kota Kobe saja, akan tetapi 

semakin meningkatnya jumlah permintaan di bebrapa kota lain membuat Halal 

Kobe Beef Nagomi membuka cabang pertamanya di Osaka
218

. Hal ini dilakukan 
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oleh pemilik Halal Kobe Beef Nagomi agar dapat melayani dan memenuhi 

permintaan akan makanan halal bagi wisatan muslim di Jepang
219

. 

 

Gambar 5.25 Tampilan Instagram Halal Japan Media220 

Terlihat pada tampilan awal instagram milik Halal Media Japan tersebut 

ingin menyampaikan citra Jepang sebagai ramah muslim. Dimana hal tersebut 

dengan jelas di gambarkan melalui beberapa gambar yang disajikan dan status 

yang di jelaskan pada profil instagram Halal Media Japan yang menjelaskan 

bahwa instagram tersebut berusaha memberikan berbagai informasi mengenai 

makanan halal serta keberadaan tempat ibadah yang ada di jepang. Selain itu pada 

instagram tersebut juga akan melakukan promosi tempat tempat pariwisata Jepang 

yang tentunya akan memberikan pelayanan yang ramah muslim. 
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Gambar 5.26 Konten Instagram Halal Japan Media221 

Salah satu konten Instagram Halal Media Japan diatas menggambarkan 

bagaimana Halal Media Japan berusaha merepresentasikan citra positif Jepang 

sebagai negara kunjungan wisata ramah muslim. Terlihat pada salah satu konten 

instagram tersebut menggambarkan seorang wisatawan asal Indonesia yang 

sedang melakukan kelas memasak masakan khas Jepang yaitu Gyoza. Wisatawan 

muslim tersebut digambarkan sedang melakukan kegiatan memasak Gyoza 

dengan bahan bahan masakan yang tentunya halal.  
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Gambar 5.27 Tampilan Awal Youtube Halal Japan Media222 

Gambar diatas merupakan tampilan awal dari adanya akun youtube milik 

Halal Media Japan, pada tampilan awal akun youtube tersebut pengunjung akan 

diberikan berbagai konten berita dan promosi wisata ramah muslim yang disajikan 

oleh Halal Japan Media. Sama seperti hal nya yang dilakukan Halal Media Japan 

pada akun facebook dan instagram, Halal Media Japan pada akun youtube juga 

memberikan berbagai informasi terkait kebutuhan wisatawan muslim di Jepang. 

Akan tetapi pada akun youtube Halal Media Japan lebih memberikan berbagai 

informasi wisata yang ramah muslim yang dikemas dalam bentuk video sehingga 

tampilan berita, informasi dan promosi terkesan lebih menarik. Pada akun youtube 

milik Halal Japan Media, terlihat peranan media tersebut sangat menonjolkan sisi 

promosi dan penyampaian nilai nilai pada kehidupan masyarakat di Jepang 

mampu berdampingan dengan nilai nilai halal sesuai dengan ajaran Islam. Berikut 

adalah beberapa gambar dari konten yang terdapat dalam akun youtube Halal 

Media Japan. 

                                                             
222

 Youtube Halal Media Japan. Diakses pada 8 Mei 2018 melalui: 
https://www.youtube.com/channel/UCuqSR5wb_Z3UR0ABJg8ga_Q?pbjreload=10 
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Gambar 5.28 Koneten Youtueb Halal Japan Media223 

 

Gambar 5.29 Salah Satu Konten Youtube Halal Media Japan 

 Terlihat dari kedua gambar diatas, beberapa konten yang diasjikan akun 

youtube Halal Media Japan sangat menonjolkan bagaimana nilai nilai lokal 

Jepang yang saat ini mampu berkolaborasi dengan nilai nilai halal, sehingga 

wisatawan muslim dapat melakukan kegiatan wisata di Jepang dengan nyaman. 

Kemudian pada salah satu konten milik Halal Media Japan tersebut digambarkan 

bagaimana wisatawan muslim mengenakan pakaian khas milik Jepang yaitu 

                                                             
223

 Youtube Japan Halal Media Japan. Diakses pada 8 Mei 2018 melalui: 
https://www.youtube.com/channel/UCuqSR5wb_Z3UR0ABJg8ga_Q/videos?pbjreload=10 
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kimono yang dipadukan dengan hijab melakukan ritual memasak teh yang 

merupakan budaya asli masyarakat Jepang. Pada konten tersebut menggambarkan 

bagaimana Halal Media Japan ingin menyampaikan pesan bahwa Jepang 

merepresentasikan Jepang sebagai negara kunjungan wisata yang ramah muslim. 

5.2 Strategic Communication 

Pada dimensi ini, penulis akan menjelaskan mengenai kerjasama 

pemerintah dengan organiser swasta lokal yang mampu menyelenggarakan suatu 

festival yang dimana festival tersebut mendorong atau mendukung kebijakan 

pemerintah mengenai program Muslim Friendly Tourism yang dikemas dalam 

bentuk Japan Halal Expo sebagai upaya Jepang merepresentasikan citra poditif 

Jepang sebagai negara kunjungan wisata ramah muslim. 

5.2.1 Penyelenggaran Japan Halal Expo 

 Pada dimensi strategic communication, upaya diplomasi publik yang 

dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat lokal Jepang dilakukan dengan 

penyelenggaraan sebuah festival yang dimana festival tersebut diselenggarakan 

oleh pihak swasta Jepang yang dikemas dalam sajian festival Japan Halal Expo. 

Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah dijelaskan melalui dimensi strategic 

communication yang menekankan akan adanya penyelenggaraan suatu set tema 

sederhana untuk mendorong keberlangsungan program utama dari pemerintah. 

Dalam menyelenggarakan pagelaran Japan Halal Expo yang telah digelar selama 

4 kali berturut turut sejak tahun 2014 tersebut, pihak swasta Jepang dalam hal ini 

Halal Expo Japan Committeee bekerjasama dengan beberapa stakeholder terkait 

seperti hal nya pihak pemerintah Jepang yakni Ministry of Foreign Affairs 

(MOFA), Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism (MLIT), 
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Japan National Tourism Organization (JNTO), Japan External Trade 

Organization (JETRO) dan Council of Local Authorities for International 

Relations (CLAIR) serta pihak pihak asing dan pihak swasta Jepang sendiri
224

. 

 Japan Halal Expo pertama kali digelar pada 26 sampai 27 November 

tahun 2014 di Makuhari Messe
225

. Selama pagelaran yang di selenggarakan 

selama dua hari tersebut mampu menyerap sebanyak 3.260 pengunjung dan 

dihadiri sekitar 65 perusahaan swasta yang bergerak pada bidang kuliner halal di 

Jepang
226

. 

 Pada penyelenggaraan Japan Halal Expo yang pertama ini banyak 

wisatawan dan masyarakat muslim Jepang berkomentar bahwa mereka sangat 

ingin mencoba masakan masakan Jepang, akan tetapi mereka meragukan makanan 

tersebut apakah halal atau tidak
227

. Dalam pagelaran Japan Halal Expo sendiri, 

pengunjung tidak hanya dapat melihat dan menikmati pagelaran expo saja, tetapi 

pengunjung yang didominasi oleh banyak wisatawan dan masyarakat muslim 

Jepang dapat berdiskusi dengan pihak pihak swasta yang bergerak pada bidang 

kuliner yang tergabung dalam pagelaran tersebut
228

. Berikut ini adalah bagaimana 

gambaran suasana pagelaran Japan Halal Expo pertama di Makuhari Messe 

Jepang. 

                                                             
224 About Exhibition. Halal Japan Expo 2017 Achievement Report. Hal 4 
225 “JAPAN HALAL EXPO 2014 was held”. Halal Media Japan. Diakses pada 11 Mei 2018 melalui: 
https://www.halalmedia.jp/archives/888/japan-halal-expo-2014-held/ 
226 ibid 
227

 ibid 
228 ibid 
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Gambar 5.30 Penyelenggaraan Japan Halal Expo229 

 Japan Halal Expo kedua yang diselenggarakan pada 25 sampai dengan 26 

November tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada jumlah 

peserta yakni sekitar lebih dari 100 perusahaan swasta di Jepang hadir dalam 

pagelaran expo tersebut
230

. Pada pagelaran Japan Halal Expo tahun 2015, 

pengunjung tidak hanya dapat menikmati produk produk kuliner saja seperti apa 

yang telah di sajikan pada tahun 2014, akan tetapi pengunjung dapat menikmati 

sajian sajian produk halal lainnya seperti halnya kosmetik dan pakaian
231

. 

Walaupun pada akhirnya dalam pagelaran Japan halal Expo kedua ini produk 

populer menurut para pengunjung expo tersebut masih didominasi oleh produk 

produk makanan halal seperti halnya "Awagyu," daging sapi wagyu Jepang dari 

Tokushima, dan "Gyoza" dan "Brownies" dari Nokkoken, toko ramen populer di 

                                                             
229 “JAPAN HALAL EXPO 2014 was held”. Halal Media Japan. Diakses pada 11 Mei 2018 melalui: 
https://www.halalmedia.jp/archives/888/japan-halal-expo-2014-held/ 
230 “JAPAN HALAL EXPO 2015 was a great success”. Halal Media Japan. Diakses pada 11 Mei 2018 
melalui: https://www.halalmedia.jp/archives/7626/japan-halal-expo-2015/ 
231 ibid 
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kota Sano. Berikut ini adalah bagaimana gambaran suasana pagelaran Japan 

Halal Expo kedua di Makuhari Messe Jepang
232

. 

 

Gambar 5.31 Japan Halal Expo 2015233 

 Japan Halal Expo ketiga diselenggarakan pada 22 sampai dengan 23 

November 2016 di Tokyo Metropolitan Industrial Trade Center Taitokan
234

. Pada 

penyelenggaraan ketiga Japan Halal Expo yang diselenggarakan pada tahun 2016 

tersebut mengalami peningkatan pada jumlah pengunjung yang mendatangi Japan 

Halal Expo, yakni sekitar 6.698 pengunjung menghadiri acara expo tersebut 

yanbg terdiri dari 39 negara berbeda
235

.  

Pada penyelenggaraan Japan Halal Expo ketiga ini, pengunjung expo 

dapat menikmati banyak sajian produk yang disediakan oleh penyelenggara. 

Beberapa produk yang disajikan oleh penyelenggara tersebut diantaranya sama 

dengan apa yang disajikan pada tahun tahun sebelumnya, akan tetapi pada Japan 

Halal Expo ketiga ini pengunjung dapat menikmati sajian lainnya seperti pameran 

                                                             
232 “JAPAN HALAL EXPO 2015 was a great success”. Halal Media Japan. Diakses pada 11 Mei 2018 
melalui: https://www.halalmedia.jp/archives/7626/japan-halal-expo-2015/ 
233 ibid 
234

 About Exhibition. Halal Japan Expo 2016 Achievement Report. Hal 3 
235 Ibid hal 11 



93 
 

hotel dan tempat menginap yang ramah muslim. Berikut ini adalah bagaimana 

gambaran suasana pagelaran Japan Halal Expo ketiga di Tokyo Metropolitan 

Industrial Trade Center Taito-kan. 

 

Gambar 5.32 Japan Halal Expo 2016236 

Japan Halal Expo yang keempat diselenggarakan pada 21 sampai dengan 

23 November 2017 di Tokyo Metropolitan Industry and Trade Center Taitokan
237

. 

Pada penyelenggaraan keempat Japan Halal Expo pada tahun 2017, jumlah 

pengunjung mengalami peningkatan, dimana sebanyak 7.869 pengunjung dari 25 

negara berbeda datang menikmati sajian Japan Halal Expo tersebut
238

. Pada tahun 

ini pihak penyelenggara tidak memberikan bnanyak perubahan pada produk 

produk yang disajikan, sama dengan apa yang disajikan pada tahun tahun 

sebelumnya yang meliputi produk produk makanan halal, hotel dan penginapan 

ramah muslim serta produk produk lainya seperti pakaian dan layanan publik 

ramah muslim di Jepang. Berikut ini adalah bagaimana gambaran suasana 

                                                             
236 “Pictures of Halal Expo Japan 2016”. Japan Halal Expo. Diakes pada 11 Mei 2018 melalui: 
expo2016e.halalmedia.jp/about/photo-gallery/ 
237

 About Exhibition. Halal Japan Expo 2017 Achievement Report. Hal 3 
238 Ibid hal 13 
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pagelaran Japan Halal Expo keempat di Tokyo Metropolitan Industrial Trade 

Center Taito-kan. 

 

Gambar 5.33 Japan Halal Expo 2017239 

Japan Halal Expo sendiri dalam penyelenggaraannya memiliki tiga tujuan 

utrama, yang pertama adalah untuk mendorong jumlah wisatawan muslim 

berkunjung ke Jepang, kebutuhan akan makanan halal dan fasilitas ramah muslim 

di Jepang semakin bertambah, hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya 

permintaan akan fasilitas tersebut akibat dari adanya peningkatan wisatawan 

muslim yang berkunjung ke Jepang
240

. Kota kota besar seperti halnya Tokyo dan 

Osaka telah mengakui akan fenomena tersebut, akan tetapi kota kota kecil lain di 

Jepang masih perlu diadakan beberapa penyuluhan akan terjadinya fenomena 

peningkatan jumlah wisatawan muslim beserta kebutuhan akan fasilitas ramah 

muslimnya
241

. Japan Halal Expo disini memiliki peran sebagai sebuah wadah 

yang mampu memberikan berbagai informasi mengenai segala fasilitas dan 

kebutuhan ramah muslim serta sebagai sarana untuk membangun kerjasama antar 

                                                             
239 “Halal Expo Japan” diakses pada 11 Mei 2018 melalui: https://halalexpo.jp/en/ 
240

 “Purpose”. Halal Japan Expo 2017 Achievement Report. Hal 9 
241 ibid 
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industri baik lokal maupun asing untuk memenuhi kebutuhan ramah muslim bagi 

wisatawan muslim di Jepang
242

. 

Tujuan yang kedua adalah sebagai sarana untuk memperluas pasar produk 

halal asli Jepang. Penurunan Jumlah populasi di Jepang membuat industri lokal 

Jepang mulai bergerak untuk memperluas pasar industrinya ke dunia 

internasional
243

. Output dari adanya Japan Halal Expo yang dislenggarakan 

tersebut diharapkan mampu membuka pasar baru produk produk asli Jepang yang 

ramah muslim yang mampu bersaing di pasar internasional yang sekaligus dapat 

memperkenalkan produk hasil industri Jepang yang ramah muslim pada 

masyarakat muslim di luar Jepang
244

. 

Tujuan yang terakhir adalah sebagai wujud multikulturalisme masyarakat 

Jepang. Semangat masyarakat internasional dalam menyambut pengungsi 

internasional dan imigran membuat Jepang ingin merepresantasikan bahwa 

masyarakat Jepang  merupakan negara yang dimana masyarakatnya yang mampu 

hidup berdampingan tanpa adanya diskriminasi baik secara ras maupun agama 

melalui penyelenggaran Japan Halal Expo tersebut
245

. 

 Melalui penyelengaraan Japan Halal Expo oleh pihak swasta Jepang 

tersebut terlihat bagaimana upaya stakeholder terkait yakni pihak swasta Jepang 

yang mendukung program utama dari pemerintah Jepang. Apa yang dilakukan 

oleh pihak swasta Jepang tersebut merupakan salah satu upaya untuk 

merepresentasikan citra positif Jepang sebagai negara kunjungan wisata ramah 

muslim melalui penyelenggaraan satu set tema sederhana tersebut. 

                                                             
242 “Purpose”. Halal Japan Expo 2017 Achievement Report. Hal 9 
243 ibid 
244

 ibid 
245 ibid 
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5.3 Development of Lasting Relationship 

Development of Lasting Relationship menekankan negara harus 

menciptakan sebuah hubungan atau relasi yang berkelanjutan yang bersifat jangka 

panjang. Pada dimensi ini, penulis akan menjelaskan mengenai peran masyarakat 

Jepang sebagai agen dari adanya diplomasi publik yang berperan dan terlibat  

secara langsung dalam penyelengaraan program Muslim Friendly Tourism. 

Kemudian penulis juga akan menjelaskan kerjasama pemerintah Jepang dengan 

berbagai pihak seperti kerjasama pemerintah Jepang dengan aktor non-pemerintah 

baik asing maupun lokal Jepang terkait program Muslim Friendly Tourism.  

5.3.1 Partisipasi aktor non pemerintah melalui edukasi dalam 

penyelenggaraan seminar serta akses terhadap media 

 Joseph S Nye menjelaskan bahwa sebuah private companies memiliki 

peranan penting dalam menjaga dan menanggapi dengan serius fenomena yang 

terjadi di pasar agar tetap dapat melangsungkan kegiatan bisnisnya
246

. Dalam 

dimensi development of lasting relationship ini, program Muslim Friendly 

Tourism yang dikemas dalam produk wisata ramah muslim merupakan pasar 

wisata baru bagi pemerintah Jepang
247

. Untuk menjaga keberlangsungan program 

Muslim Friendly Tourism tersebut, tentunya perlu adanya peranan dari private 

companies yang sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Joseph S nye. 

Private companies yang dimaksud dalam keberlangsungan program muslim 

friendly tourism oleh pemerintah Jepang ini dapat diambil contohnya adalah peran 

dari berbagai pihak terkait yang bergerak dalam bidang pariwisata. Berbagai pihak 

tersebut yang dimaksud adalah pihak pihak pengelola fasilitas umum seperti 

                                                             
246 Nye Jospeh. (2008) The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science: 
Public Diplomacy and Soft Power. Hal 105 
247 Halal industry activates Japanese tourism market.: Halal tourism in Japan. Hal 28 
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halnya bandara dan stasiun kereta, pihak pemilik restoran serta pihak pemilik 

hotel yang diharapkan mampu memberikan pelayanan ramah muslim bagi setiap 

wisatawan muslim yang datang ke Jepang untuk mendukung keberlangsungan 

program Muslim Friendly Tourism tersebut. 

 Sebagai pihak pihak yang secara langsung akan berhubungan dengan 

wisatawan muslim dan menjaga keberlangsungan program Muslim Friendly 

Tourism, maka perlu adanya pemahaman khsusus bagi para private companies 

mengenai standart produk produk dan fasilitas yang ramah muslim sesuai dengan 

ajaran Islam. Untuk memberikan pemahaman khusus mengenai standart ramah 

muslim tersebut, muncul beberapa aktor non pemerintah lokal yang berupaya 

memberikan edukasi melalui penyelenggaraan seminar bagi para pihak yang 

bergerak dalam bidang pariwisata mengenai standart halal ramah muslim yang 

dibutuhkan oleh wisatawan muslim. 

 Salah satu aktor non pemerintah yang bergerak aktif dalam memberikan 

edukasi melalui seminar mengenai standart halal di Jepang adalah Ryomo Muslim 

Inbound Promote Committee. Ryomo Muslim Inbound Promote Committe sendiri 

merupakan salah satu exhibitor dari pagelaran Japan Halal Expo yang tentunya 

kualitas dan standart halal yang diajarkan tentunya telah diakui di Jepang
248

. 

Ryomo Muslim Inbound Promote Committe merupakan sebuah asosiasi non 

pemerintah yang menyelenggarakan seminar dan sarana untuk berbagi informasi 

terkait standart halal
249

. Selain itu asosiasi non pemerintah tersebut juga bergerak 

                                                             
248 Ryomo Muslim Inbound Promote Committee. Japan Halal Expo. Diakses pada 12 Mei 2018 
melalui: https://halalexpo.jp/en/ryomo-muslim-inbound-promote-committee/ 
249

 Ryomo Muslim Inbound Promote Committee. Japan Halal Expo. Diakses pada 12 Mei 2018 
melalui: https://halalexpo.jp/en/ryomo-muslim-inbound-promote-committee/ 
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pada penyediaan berbagai produk halal seperti tempat makan dan minum, 

makanan halal dan menawarkan menu menu halal
250

. 

 Pada penyelenggaraan Japan Halal Expo 2016 yang dihadiri sebanyak 747 

partisipan, Ryomo Muslim Inbound Promote Committe memberikan materi terkait 

adanya halal tourism yang sedang berlangsung di Jepang
251

. Dalam kesempatan 

tersebut, Mr. Dainari Goka selaku pemilik Ryomo Muslim Inbound Promote 

Committe memberikan materi terkait Ramen yang saat ini telah menjadi makanan 

yang cukup populer di luar Jepang
252

. Pada kesempatan tersebut, Mr. Dainari 

Goka mengungkapkan bahwa masyarakat muslim saat ini dapat mengkonsumsi 

Ramen dengan aman dan tentunya halal
253

.  

 Selain adanya peranan Ryomo Muslim Inbound Promote Committe dalam 

memberikan materi pada kesempatan Japal Halal Expo, terdapat pula materi yang 

kemudian disampaikan oleh Non Profit Organtization yaitu Japan Halal 

Assosiation yang memberikan materi terkait makanan halal yang ada di Jepang. 

Seminar yang disampaikan oleh Mr. Fahrul Irfan pada kesempatan Japan Halal 

Expo tersebut membahas mengenai pentingnya makanan halal bagi kesehatan 

baik masyarakat muslim maupun non-muslim
254

. Selain itu, Mr. Fahrul Irfan 

mengungkapkan bahwa saat ini masyarakat Jepang yang kemudian bergerak pada 

bisnis kuliner sangat tertarik dalam hal sertifikasi makanan halal untuk 

meningkatkan peayanannya bagi wisatawan muslim yang ada di Jepang
255

. 

                                                             
250 ibid  
251 Seminar. Halal Expo Japan 2016 Post Show Report. Hal 17 
252 ibid 
253 ibid 
254

 Seminar. Halal Expo Japan 2016 Post Show Report. Hal 18 
255 Seminar. Halal Expo Japan 2016 Post Show Report. Hal 18 
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 Selain adanya aktor non pemerintah yang kemudian memberikan edukasi 

terkait wisata ramah muslim di Jepang, pemerintah Jepang bekerja sama dengan 

Konsulat Jenderal Republik Indonesia juga berperan aktif dalam memberikan 

edukasi terkait kebutuhan wisata ramah muslim yang ada di Jepang melalui 

penyelenggaraan seminar
256

. Seminar tersebut diselenggarakan pada 2 Februari 

2017 yang melibatkan pemerintah Kota Osaka dan Osaka International Business 

Center (OIBS) serta KJRI Osaka di gedung Osaka Business Plaza
257

.  

Seminar tersebut dihadiri oleh narasumber utama yaitu Dr. Lukmanul 

Hakim dari Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika 

(LPPOM) Majelis Ulama Indonesia dan Yusri Jamal serta Direktur Malaysian 

Investment Development Authority (MIDA) di Osaka, dan dihadiri lebih dari 100 

peserta
258

. Selain dihadiri oleh narasumber yang berasal dari luar negeri, seminar 

tersebut juga dihadiri oleh narasumber domestik yang bertujuan untuk saling 

berbagi informasi terkait pelayanan ramah muslim yaitu Saraya Co. Ltd selaku 

produsen  peralatan kebersihan rumah tangga dan industri dan Fukushima Katsuo 

Co. Ltd selaku produsen ekstrak bumbu kaldu dari ikan dan ayam
259

. Berikut 

merupakan susasana penyelenggaraan dari adanya seminar tersebut: 

                                                             
256 Seminar Produk Halal di Osaka. Konsulat Jenderal Republik Indonesia-Osaka. Diakses pada 9 
Juli 2018 melalui: http://www.indonesia-osaka.org/berita/2017/02/03/seminar-produk-halal-di-
osaka/ 
257 ibid 
258

 ibid 
259 ibid 
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Gambar 5.34 Suasana Seminar Gedung Osaka Business Plaza260 

 

Gambar 5.34 Suasana Seminar Gedung Osaka Business Plaza261 

 Selain adanya peran aktif beberapa aktor non pemerintah yang 

memberikan edukasi mengenai standart halal kepada pihak pihak pelaku usaha di 

                                                             
260 Seminar Produk Halal di Osaka. Konsulat Jenderal Republik Indonesia-Osaka. Diakses pada 9 
Juli 2018 melalui: http://www.indonesia-osaka.org/berita/2017/02/03/seminar-produk-halal-di-
osaka/ 
261 ibid 
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bidang wisata, beberapa aktor non pemerintah lainnya juga aktif mengembangkan 

beberapa aplikasi berbasis pada sistem android dan ios yang dikemas pada 

penggunaan smart phone. Pengembangan aplikasi yang dilakukan oleh aktor non 

pemerintah tersebut bertujuan untuk mempermudah memberikan berbagai 

informasi terkait wisata ramah muslim. Salah satu pengembang aplikasi yang 

dapat diambil contohnya yakni aplikasi Halal Gourmet Japan yang 

dikembangkan oleh Halal Media Japan
262

. Aplikasi tersebut memudahkan para 

wisatawaan muslim yang bekrunjung ke Jepang untuk mencari restoran ramah 

muslim yang ada di Jepang. Wisatawan muslim tersebut dapat mengunduh 

aplikasi Halal Gourmet Japan di Google Play pada pengguna andorid dan iTunes 

pada pengguna iPhone
263

. 

 Berikut adalah beberapa tampilan dari aplikasi Halal Gourmet Japan yang 

dikembangkan oleh Halal Media Japan. 

                                                             
262 “Aplikasi Halal Gourmet Japan untuk iOS & Android telah Diluncurkan”. Halal Media Japan. 
Diakses pada 13 Mei 2018 melalui: https://www.halalmedia.jp/id/archives/2979/ios-android-
app-for-halal-gourmet-japan-has-been-released/ 
263 ibid 



102 
 

 

Gambar 5.34 Tampilan Halal Japan Gourmet264 

 

                                                             
264 “Aplikasi Halal Gourmet Japan untuk iOS & Android telah Diluncurkan”. Halal Media Japan. 
Diakses pada 13 Mei 2018 melalui: https://www.halalmedia.jp/id/archives/2979/ios-android-
app-for-halal-gourmet-japan-has-been-released/ 
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Gambar 5.35 Tampilan Halal Japan Gourmet265 

 

                                                             
265 “Aplikasi Halal Gourmet Japan untuk iOS & Android telah Diluncurkan”. Halal Media Japan. 
Diakses pada 13 Mei 2018 melalui: https://www.halalmedia.jp/id/archives/2979/ios-android-
app-for-halal-gourmet-japan-has-been-released/ 
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 Sesuai dengan apa yang di jelaskan oleh Joseph S Nye mengenai 

pentingnya aktor non pemerintah seperti halnya private companies, upaya 

diplomasi publik yang dilakuakan oleh pemerintah Jepang untuk 

merepresentasikan citra positif Jepang sebagai negara kunjungan wisata ramah 

muslim diharapkan mampu berlangsung dengan baik. Melalui peranan dari 

adanya pihak pihak non pemerintah yang dalam hal ini adalah private companies 

dan asosiasi non pemerintah yang bergerak dalam edukasi dan memberikan 

kemudahan akses informasi mengenai wisata ramah muslim diharapkan mampu 

mendukung upaya pemerintah Jepang dalam merepresentasikan citra positif 

Jepang sebagai negara kunjungan wisata ramah muslim tersebut. 

5.3.2 Kerjasama aktor non-pemerintah baik asing maupun lokal terkait 

program Muslim Friendly Tourism 

 Development of Lasting Relationship menekankan pentingnya  

menciptakan sebuah hubungan atau relasi yang berkelanjutan yang bersifat jangka 

panjang dengan aktor penting terkait berlangsungnya sebuah upaya diplomasi 

publik
266

. Dengan terciptanya hubungan berkelanjutan dengan aktor penting baik 

lokal maupun asing maka dapat mendorong terciptanya citra positif Jepang 

sebagai negara kunjungan wisata yang yang ramah muslim. Sesuai dengan apa 

yang dijelaskan oleh Joseph S Nye yang menekankan akan pentingnya 

membangun hubungan atau relasi dengan aktor penting terkait berlangsungnya 

program Muslim Friendly Tourism, pemerintah Jepang membangun beberapa 

kerjasma dengan Non Profit Organization untuk mendukung keberlangsungan 

program Muslim Friendly Tourism tersebut. 

                                                             
266

 Nye Jospeh. (2008) The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science: 
Public Diplomacy and Soft Power. Hal 102 
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 Japan Halal Association merupakan Non Profit Organization Jepang 

pertama yang melakukan promosi produk produk halal yang berada di Jepang 

yang dibentuk pada Desember tahun 2010
267

. Japan Halal Association pada 

awalnya bergerak pada bidang makanan halal dan mulai berkembang seiring 

berjalannnya waktu menjadi travel agency. Japan Halal Association juga aktif 

membuka relasi dengan organisasi organisasi lain yang dinilai penting dalam 

mempromosikan nilai nilai halal yang ada di Jepang
268

. Hingga saat ini lebih dari 

90 asosiasi non pemerintah yang bergerak untuk memberikan konsultasi halal, 

asosiasi tersebut tentunya telah terlatih secara profesional dengan pihak pihak 

yang dinilai memiliki kompetensi pada bidang halal
269

. 

 Asosiasi asosiasi yang memberikan konsultasi produk halal yang tersebar 

di seluruh Jepang tersebut memberikan edukasi dan memperkenalkan produk 

halal di Jepang sesuai dengan standart halal yang telah ditetapkan oleh Jabatan 

Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Majelis Ulama Islam Indonesia (MUI) dan 

Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS)
270

. Sebagai contoh kongkrit dari adanya 

relasi yang dibangun oleh pihak Jepang dengan aktor penting untuk mendukung 

upaya pemerintah Jepang merepresentasikan citra positif Jepang sebagai negara 

kunjungan wisata ramah muslim adalah ketika konsultan yang dimiliki oleh Japan 

Halal Association bekerjasama dan menjalani training serta mempelajari standart 

halal yang diberikan oleh JAKIM. Selama dua hari berturut turut, konsultan milik 

Japan Halal Association mempelajari tentang pelayanan hotel yang ramah muslim 

                                                             
267 The Development of Halal Tourism in Japan. Managing Halal Knowledge in Japan: 
Developing Knowledge Platforms for 
Halal Tourism in Japan. Hal 71 
268 Ibid hal 72 
269

 ibid 
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serta pengetahuan umum mengenai Islam dan produk halal serta pelayanan 

pariwisata yang ramah muslim
271

. 

 Selain adanya peran dari asosiasi non pemerintah yang telah dijelaskan 

diatas, terdapat pula peranan lembaga pemerintah asing yang turut menjalin 

kerjasama serta memberikan sumbangsihnya terhadap sertifikasi produk halal 

yang diproduksi di Jepang. Berbagai relasi yang dibangun oleh pihak pihak yang 

bergerak dalam program wisata ramah muslim diharapkan mampu berkontribusi 

upaya pemerintah dalam merepresentasikan citra positif Jepang sebagai negara 

kunjungan wisata ramah muslim. Salah satu contoh kerjasama pihak Jepang 

dengan lembaga non pemerintah asing disini dapat dilihat contohnya ketika 

JAKIM Malaysia dan MUI Indonesia yang bekerjasama dengan KIKKOMAN 

dalam memberikan sertifikasi halal
272

. KIKKOMAN sendiri merupakan salah satu 

produk asli Jepang berupa kecap asin  yang saat ini telah mendapatkan sertifikasi 

halal dari AKIM Malaysia dan MUI Indonesia
273

. 

  

                                                             
271

 The Development of Halal Tourism in Japan. Managing Halal Knowledge in Japan: 
Developing Knowledge Platforms for 
Halal Tourism in Japan. Hal 72 
272 “Kikkoman, perusahaan Shoyu (kecap asin) ternama di Jepang meluncurkan produk Shoyu 
Halal”. Halal Media Japan. Diakses pada 13 Mei 2018 melalui: 
https://www.halalmedia.jp/id/archives/27900/japanese-soy-sauce-manufacturer-kikkoman-
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BAB VI 

KESIMPULAN 

Pemerintah Jepang melalui program Muslim Friendly Tourism berupaya 

merepresentasikan citra positif Jepang sebagai negara kunjungan wisata yang 

ramah muslim. Dalam upaya merepresentasikan citra positif sebagai negara 

kunjungan wisata ramah muslim, pemerintah Jepang menggunakan tiga aspek 

dimensi diplomasi publik yaitu daily communication, strategic communication, 

serta development of lasting relationship. Dalam hal ini pemerintah Jepang 

memanfaatkan berbagai media dalam melangsungkan upaya untuk 

merepresentasikan citra tersebut. Selain itu adanya peran aktor non pemerintah 

yang bekerjasama dengan organisasi pemerintah berupaya membangun suatu set 

tema sederhana untuk mendukung keberlangsungan program Muslim Friendly 

Tourism. Sebagai upaya jangka panjang atau yang terakhir, pemerintah Jepang 

dengan berbagai stakeholder terkait berjalannya program saling membangun 

kerjasama untuk menjaga dan melanjutkan adanya program Muslim Friendly 

Tourism tersebut. 

Melalui Japan National Tourism Organization (JNTO), Jepang pada tahun 

2013 mulai membuka paket perjalanan wisata ramah muslim, pada paket 

perjalanan ini wisatawan muslim akan diberikan wisata ramah muslim yang 

diantaranya adalah menikmati wisata kuliner baik kuliner halal yang berasal dari 

Timur Tengah maupun kuliner tradisional Jepang yang tentunya Halal. 

Pemerintah Jepang sendiri memiliki tiga fokus utama dalam melangsungkan 

program muslim friendly tourism tersebut yang diantaranya adalah perbaikan dan 
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pembangunan masjid, pembangunan tempat ibadah pada fasilitas umum dan 

menyediakan makanan halal. 

Selain tiga fokus utama tersebut, aktor aktor non pemerintah Jepang juga 

aktif dalam mendukung keberlangsungan program tersebut agar upaya pemerintah 

Jepang dalam merepresentasikan citra positif Jepang sebagai negara kunjungan 

wisata ramah muslim dapat tersampaikan denngan baik kepada target. Melalui 

penyelenggaraan sebuah festival yakni Japan Halal Expo yang diselenggarakan 

oleh aktor non pemerintah yang tentunya juga mendapatkan dukungan pemerintah 

berupaya memberikan berbgai edukasi serta menjadi tempat bertukar informasi 

terkait berjalannya program muslim friendly tourism tersebut.  

Dalam upaya merepresentasikan citra positif tersebut, tentunya peran 

media sangat diperlukan. Peran berbagai media domestik maupun asing dalam 

melakukan upaya merepresentasikan citra positif tersebut sangatlah dibutuhkan. 

Dimana disini terdapat berbagai macam media baik milik pemerintah maupun 

aktor non pemerintah saling bahu membahu untuk melakukan upaya tersebut. 

JNTO memiliki akun resmi yang dikemas dalam website interaktif sebagai media 

resmi yang melakukan promosi wisata yang sekaligus dijadikan sebagai upaya 

untuk merepresentasikan citra positif Jepang sebagai negara kunjungan wisata 

ramah muslim. Selain media milik JNTO tersebut masih banyak juga media non 

pemerintah yang aktif dalam mendukung upaya tersebut yang diantaranya dapat 

diambil contohnya seperti Halal Media Japan yang dilakukan melalui website, 

facebook, instagram serta peran media massa online Japan Times dan Waku Waku 

Televisi yang saling berkontribusi membantu upaya pemerintah tersebut.  
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